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تصديـــــــــــــــــر
أن حكومة السودان في سعيھا لتحقيق وتسريع وترتيب وانتظام التنمية الوطنية لكل البالد قررت تبني
نظام اإلدارة المبنية على النتائج كمدخل أساسي للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لكل األطر
التنموية كمشاريع مكافحة الفقر في الوثيقة المرحلية لتخفيض الفقر بالسودان والخطة االستراتيجية
الثانية للخمس سنوات القادمة ) (2016-2012البرنامج الثالثى الستدامة االستقرار االقتصادى
) (2013-2011واالطار متوسط المدى لإلنفاق وكذلك أھداف األلفية للتنمية.
للقيام بصياغة ومتابعة التنفيذ وتقييم لكل ھذه الخطط والبرامج البد من ان تكون لدينا بيانات إحصائية
عالية الجودة وفي الوقت المحدد كشرط ضروري وشئ البد منه لقياس نتائج التنمية وتقدمھا ولتحديد
قضاياھا لرسم السياسات ولقياس اثر وتأثير تنفيذ مشاريعھا.
وعلى كل حال أن تبني نظام اإلدارة المبنية على النتائج يضع حمالً ثقيالً وتحديا ً عظيما ً على النظام
اإلحصائي الوطني بوضعه الحالي الذي يتسم بالھشاشة والضعف فيما يتعلق بإمكانية إنتاج وإدارة
البيانات اإلحصائية التي نحتاج إليھا بالتوقيت والكفاءة ونشرھا وتوقع استخدامھا بكثرة من قبل
المستخدمين.
ھذه التحديات يجب أن تواجه بطريقة مؤسسه وإستراتيجية تضمن أن اھتمامات كل الوزارات
والقطاعات والمصالح والمؤسسات والواليات قد أخذت في الحسبان وكذلك استصحاب حاجة كل
ذوي الشأن للبيانات اإلحصائية.
لھذه األسباب فان اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء وكل بنياتھا وأطرھا في الوزارات
والمصالح والمؤسسات والواليات قد شكلت وصممت بطريقة كلية و تشاوريه وتشاركيه لضمان
تشكيل إطار موحد للتعامل مع ھذه التحديات.
ومما يسعد القلب أن نالحظ أن مختلف االستراتيجيات كإستراتيجية خفض الفقر واإلستراتيجية الثانية
للتنمية وأھداف األلفية للتنمية كلھا قد اعتمدت نفس الفترة الزمنية لإلستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء والناحية االيجابية الثانية لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء واالستراتيجيات
اإلحصائية للوزارات والواليات سوف تنفذ بالتزامن والتطابق والتوازي مع اإلستراتيجية الوطنية
للتنمية.
مما الشك فيه أن العديد من الموارد )المالية والمعدات واألدوات والموارد البشرية( مطلوبة لضمان
تنفيذ فعلي و فعال وتبني الدولة ومساندة ودعم شركاء التنمية للوفاء والتعھد وااللتزام الكامل بالتنفيذ
لكل الخطط اإلحصائية.
إنني أثمن واقدر دور الجھاز المركزي لإلحصاء في قيادة دفة عملية تصميم اإلستراتيجية والتزام
الوزارات والمصالح والمؤسسات والواليات وتعاونھم مع الجھاز المركزي لإلحصاء .واخص بالذكر
برنامج األمم المتحدة االنمائى لما قدمه من دعم فني ومالي طوال فترة التحضير واإلعداد
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لإلستراتيجية وكذلك اقدر دعم صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة و برنامج
باريس  21خالل فترة اإلعداد لإلستراتيجية.
إنني أتوقع أن نفس الروح المفعمة بالحماس في مرحلة اإلعداد من الممكن أن تتواصل وتستمر في
مرحلة التنفيذ.

أحمد سعد عمر
وزير رئاسة مجلس الوزراء
حكومة السودان
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تقديـــــــــــــــم
أن التطور اإلحصائي خاصة في أفريقيا والحال في السودان ليس استثناء قد اتسم بالبطء ويعود
السبب في ذلك بان التركيز دائما ً ينصب على الجھاز اإلحصائي بالدولة عوضا ً عن النظر لتطوير
اإلحصاء في مجمل النظام اإلحصائي الوطني وازرعه المختلفة والتي تشمل القطاعات )الوزارات
والمصالح والمؤسسات والمؤسسات( والواليات ،مستخدمى ومقدمي البيانات ،ومراكز التدريب
والبحوث... ،الخ  ،ھؤالء تم تجاھل أمرھم ودورھم في النظام اإلحصائي الوطني.
ان االعتقاد السائد بأن تحسين انتاج البيانات االحصائية واستخدامھا معنى به الجھاز االحصائى
الوطنى وفي حالة السودان ينظر للجھاز المركزي لإلحصاء على انه يمكن أن يوفر لوحده كل
البيانات اإلحصائية المطلوبة في كل المستويات التي سبق ذكرھا – وھذا بالطبع مفھوم خاطئ.
ولھذا فإننا نقدر ھذه النقلة النوعية والتحول الجذري باستصحاب ومشاركة الوزارات والمصالح
والمؤسسات والواليات في إعداد اإلستراتيجية الحالية لتطوير اإلحصاء لنحسن ونجود جميعا ً إنتاج
البيانات اإلحصائية واستخدامھا في السودان.
كانت البيانات إالحصائية وما زالت تنتج بشكل روتيني ولكن مستقبال سيكون انتاجھا مصاحبا ً
ومتوازيا ً ومتطابقا ً لدعم اطرالتنمية وضمان توفرھا لدعم االدارة المبنية على النتائج .وھكذا تصبح
اإلحصاءات متاحة للمستويات اإلدارية المختلفة على مستوى الواليات والوزارات والمصالح
والمؤسسات حيث أن القدرة على إنتاج البيانات المطلوبة على كل المستويات سيتم تطويرھا من
خالل اإلستراتيجيات اإلحصائية.
في مرحلة إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاء واستراتيجيات القطاعات والواليات تم
وضع ھيكل لتصميمھا وھذا الھيكل سيتم من خالله متابعة تنفيذ الخطط و ادارة العمليات االحصائية
فى النظام االحصائى الوطنى.
أن مرحلة إعداد وتصميم اإلستراتيجية يمكن إجمالھا في عشرة خطوات رئيسية شملت اإلعالم
والمناصرة ،التدريب الفني ،تشكيل اللجان المختلفة التي تضمنھا ھيكل اإلستراتيجية ،تقييم الوضع
الحالي للتعرف على التحديات لوضع االستراتيجيات المناسبة للتعامل معھا خالل الفترة الزمنية
للخطة ،بعض ھذه القضايا تشمل مراجعة القانون اإلحصائي ،األطر المؤسسية والتنظيمية لإلدارات
اإلحصائية ،التنسيق ،الترويج اإلعالمي ،تحفيز وترقية العاملين ،النشر ،جودة البيانات وحشد
التمويل  ...الخ.
بناءاً على تقييم الوضع الراھن للقضايا المذكورة أعاله ،تم وضع إطار استراتيجي حددت فيه الرؤيا
والرسالة والقيم األساسية لكل مستوى وتحديد األھداف اإلستراتيجية مع التسلسل التنظيمي الذي يمكن
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من تحقيق األھداف اإلستراتيجية حيث تم وضع مجموعة من األنشطة وتحديدھا وتعريفھا بدقة لكل
ھدف استراتيجي .كل ھذا تم عرضه في مصفوفة )اإلطار المنطقي( الذي يبين بوضوح تام اطر
خطط التنمية والتطوير.
ولقد تم تناول خطط لتنفيذ اإلستراتيجية وخطط تمويلھا .بھذا الترتيب الواضح أتوقع أن خطة التنفيذ
سوف تسير بصورة جيدة.
لم يتبقى لي إال أن أثمن واقدر االلتزام وتكريس الوقت والجھد لكل الشركاء والزمالء في النظام
الوطني اإلحصائي الذين شاركوا في عملية اإلعداد والتطوير لھذه اإلستراتيجية في الشھور الماضية.
بتعاونكم والدعم المستمر من الدولة وشركائنا في التنمية فان التطوير المستدام لإلحصاء يمكن تحقيقه
لوطننا العزيز.

د .يس الحاج عابدين
مدير عام الجھاز المركزى لإلحصاء
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مقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان
ينطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،دوماً ،من إيمانه بموائمة مسعاه الرامي الى تطوير وتنمية
القدرات مع اإلحتياجات اإلستراتيجية للبلدان وأولوياتھا الوطنية .لقد كان توجه الحكومة السودانية
غاية في الوضوح والشفافية بشأن أولويات السودان اإلحصائية الجديدة عند مبادرتھا ،عبر الجھاز
المركزي لإلحصاء ،في وضع إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء فى نھايات عام 2010م .ھدفت
تلك المبادرة الى وضع إطار للتطوير اإلحصائي يتسم بإستشراف اآلفاق المستقبلية في المدي
المتوسط .من شأن ھذا اإلطار أن يقود ويوجه إنتاج البيانات ونشرھا واستخدامھا بفعالية ،لذا البد
من صياغته عبر التشاور مع كافة الجھات المعنية وذلك من خالل ما يقوم به الجھاز المركزي
لإلحصاء من دور تنسيقي في ھذا المنحى.
لھذا السبب إعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،منذ البداية ،ذلك التعاون مع الجھاز المركزي
لإلحصاء في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء جانبا ً ھاما ً من جوانب المشاركة على
مستوى السياسات .ونحن نرى أن ھذه اإلستراتيجية من شأنھا سد النقص الكبير في البيانات الذي
واجھه السودان في سعيه لرصد تقدم سير أطره اإلنمائية الوطنية ،وإلتزاماته العالمية مثل األھداف
اإلنمائية لأللفية ،أوراق إستراتيجية الحد من الفقر كورقة إستراتيجية الحد من الفقر المرحلية
الصادرة في أغسطس  2012وتقييم وضعية جھود التنمية البشرية الوطنية.
ويسر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يرى اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ،التي تمتد عبر
فترة الخمس سنوات )  ،(2016-2012وھي تتوافق مع اإلطار الزمني لخطة التنمية الخمسية
القومية ) .(2016-2012ومن رأينا أن ھذا التوافق سوف يساعد اإلستراتيجية على تعزيز توفير
البيانات اإلحصائية من أجل إدارة مخرجات خطة التنمية الخمسية وفق نھج يقوم على النتائج .فضالً
عن ذلك ،فإن وجود إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء سيساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وغيره من وكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة العاملة في السودان ومجتمع التنمية الدولى ككل،
الى جانب تمكين جميع الشركاء من رصد التقدم المحرز في أدوارھا التنموية بطريقة منسقة ومتسقة.
ھذا ،ويشيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالجھاز المركزي لإلحصاء بجعله لعملية تصميم
اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء أكثر شموالً وتشاوراً ومشاركة مما يعكس الحاجة للبيانات
على مستوى الحكومات الوطنية والوالئية والمحلية ،والجھات غير الحكومية ) القطاع الخاص،
والمنظمات غير الحكومية ،ومنظمات المجتمع المدني( وشركاء التنمية الدوليين.
لقد كانت ورشة إطالق عملية إعداد وتصميم اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء في أكتوبر من
العام  ،2011وما أعقب ذلك من ورش عمل تشاورية على المستوى الفني إنتظمت البالد في الفترة
من ديسمبر  2011حتى أغسطس  2012مع الشركاء الحكوميين على المستويين المركزي والوالئي،
ومشاورات مع الجھات غير الحكومية ،واألكاديميين وشركاء التنمية ،كانت كلھا دالالت على
شمولية عملية تصميم اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء األمر الذي يتيح إمتالك اإلستراتيجية
وطنيا ً.
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تعتبرعملية اشراك جميع القطاعات أمراً أساسيا ً لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء الحقا،
إذ أظھر الجھاز المركزي لإلحصاء قيادة مقتدرة في إجراء العملية التشاورية .ويسر برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي أن يكون جزءاً من ھذه العملية.
اآلن وبعد صدور وثيقة اإلستراتيجية ،يبقى التحدي الرئيسي ھو تنفيذھا بشكل سليم وفي التوقيت
المناسب إذ يتطلب تنفيذ اإلستراتيجية تنسيق مشاركة شركاء التنمية لدعم الجھاز المركزي لإلحصاء.
ونحن من جانبنا ،نؤكد على أنه ال بديل حقيقي لدور الحكومة في حشد الموارد الالزمة إلنفاذ
اإلستراتيجية .ولھذا فإن ما أجري من عملية تشاورية مع جميع الشركاء أثناء صياغة اإلستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء سيساعد في تحديد مقدرات حشد الموارد لتنفيذھا.
ختاماً ،يھنئ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجھاز المركزي لإلحصاء وجميع الشركاء الذين جھدوا
في سبيل بلوغ ھذا الھدف ويؤكد إلتزامه لدعم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء بالتعاون
مع كافة الشركاء المعنيين.

علي الزعتري
المنسق المقيم للشئون التنموية واإلنسانية
والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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ﺷكــــــــــــر وتقديـــــــــــــر
إن تصميم وإعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ومكوناتھا في كل المستويات في الوزارات
والمصالح والمؤسسات والواليات ھو مشوار طويل شاركت فيه مجموعة من اإلفراد في المراحل
المختلفة للعمل وال تتسع المساحة لذكرھم جميعاً ،فلھم العذر إن تم ذكر عدد قليل منھم باالسم ولكن ما
قام به اآلخرون سوف يدون في مختلف مجموعات العمل األخرى.
في مرحلة اإلعداد والتخطيط لھذا المشروع ھنالك أفراد اساسيين في الجھاز المركزي لإلحصاء
وبرنامج األمم المتحدة االنمائى لعبوا دوراً رئيسا ً قاد الى النتيجة التي نشھدھا اآلن بين أيدينا.
على رأس القائمة بالجھاز المركزي لإلحصاء الرجل الذي ال يكل وال يمل المدير العام للجھاز
المركزي لإلحصاء دكتور يسن الحاج عابدين الذي كان ھاديا ً ومرشداً ومتابعا ً وذا بصيرة
إستراتيجية نافذة ودافعة لھذا المشروع ومن خلفه مصطفى حسن علي باشا ،حسن إبراھيم حسن،
سمية خالد الخير ،السر حسن عباس ومن جانب برنامج األمم المتحدة االنمائى المدير القطرى
للبرنامج سيد اغا وطاقمه نذكر منھم فاطمة الشيخ ،غيتاشو طاھر ،احمد محمد الحاج ،محمد السيد،
على محمد عباس ،مفيدة الھادي ،كل ھؤالء شاركوا بفعالية وھمة خالل فترة المشروع وقدموا
دعمھم ومساندتھم الال محدودة.
ايضا ً ساھم صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة في تقديم الدعم المالي
والفني لبعض أنشطة المشروع وتمويل بعض ورش العمل الفنية مع وعدھما بااللتزام بالدعم لھذه
المبادرة .ال يفوتنا إن نذكر برنامج باريس  21حيث قدموا دعما ً فنيا ً للمشروع تمثل في إيفاد خبير
دولي للنظر في موضوع الترويج واإلعالم اإلحصائي.
خالل فترة اإلعداد تم االستعانة بفريق من لجان اإلستراتيجية بالوزارات والمصالح والمؤسسات
نذكر منھم د .سلوى احمد وعائشة الصديق الزمزمى من ضمن آخرين.
قيادة تنفيذ المشروع ومتابعة العمل فى كل مراحله أوكلت للفريق الفنى لإلستراتيجية وتضم من
الجھاز المركزى لإلحصاء مصطفى حسن علي باشا ،سمية خالد الخير ،حسن إبراھيم حسن ،ومن
برنامج االمم المتحدة االنمائى الخبير الدولى أوالديجو أجاى والخبير الوطني النعيم سليمان عباس،
غيتاشو آدم طاھر ،أحمد محمد الحاج ،محمد السيد ،على محمد عباس )والذى كان ايضا َ منسقا ً للعمل
ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ونادين مجدى )سكرتيرة المشروع( تحت قيادتى.
لقد تم دعم اللجنة الفنية وبالتحديد في تنفيذ البرنامج اإلعالمي اثناء االعداد بفريق من إدارة العالقات
العامة واإلعالم بالجھاز المركزي لإلحصاء نذكر منھم نازلة عبد الرحمن ،نفيسة مختار ،مي الھادى
البشير ،فاروق على راشد ،أمجاد عبد الوھاب.
8

لتسريع متابعة العمل بلجان اإلستراتيجية بالوزارات تم االستعانة بكل من سلوى احمد والشيخ
التجاني .كما شكل السيد المدير العام للجھاز المركزي لإلحصاء مجموعة عمل من بروفسير
اسماعيل بخيت ،عبد الباري حسن ،د .سالم عبد ﷲ  ،فاطمة ابراھيم  ،د .فاطمه مختار ،نصر الدين
نور الدائم ،مھا محمد ومنال شيخ الدين حسن البداء المالحظات و التعليق على الوثيقة.
بالطبع شكرنا وتقديرنا لكل ذوي االرتباط للذين قدموا مساھمات مفيدة في الورشة التي خصصت
الستعراض آرائھم ومالحظاتھم حول الوثيقة التي ساھمت بال شك في تجويدھا وتحسينھا.
في ھذه السانحة ال يفوتني أن اذكر الكوادر المساعدة الذين كانت لھم مساھمات ھامة وضرورية
واذكر منھم ماجدة محمد علي ونجاة عبد العاطي وحنان صديق وعبد الحميد وصالح برعى
والسائقين سامي محجوب وقاسم احمد على وھؤالء بعض من كل فلھم جميعا ً الشكر والتقدير.
وأخيراً أتقدم بالشكر لزمالئي الذين ساھموا في اللجان القطاعية كمنسقين من الجھاز المركزى
لالحصاء وأيضا ً أعضاء اللجان القطاعية لالحصاء ولجان الواليات لالحصاء لما بذلوه من جھد وما
قضوه من ساعات طوال والتزامھم وتعاونھم النجاز ھذا العمل.
بالطبع ھنالك أشخاص آخرين ومجموعات وھيئات قدموا دعم وخدمات ھامة وجليلة لمجمل العمل
وھم بالكثرة التي ال تمكنني من ذكرھم جميعا ً ولكن تبقى مساھماتھم محل تقدير وعرفان فلھم الشكر.
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مشروع اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء

9

المحتويات
تصدير

2

تقديم

4

مقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان

6

ﺷكر وتقدير

8

الملخص التنفيذي

13

-1

خلفية

20

1-1

أطر التنمية والطلب على اإلحصاءات

20

2-1

السياق

21

-2

عمليLLLة تصLLLميم االسLLLتراتيجية الوطنيLLLة لتطLLLوير اإلحصLLLاء ،وغيرھLLLا مLLLن
االستراتيجيات على مستويات المجاالت األدنى )القطاعية والوالئية(

22

-3

النظام اإلحصائي الوطني

27

1-3

مفھوم النظام اإلحصائي الوطني

27

2-3

خصائص النظم اإلحصائية الوطنية الجيدة

28

3-3

اإلطار التنظيمي لإلحصاء

29

4-3

دور مختلف ذوي اإلرتباط في النظام اإلحصائي الوطني

32

1-4-3

الجھاز المركزي لإلحصاء

32

2-4-3

إدارة السياسات الكلية بوزارة المالية واالقتصاد الوطني

33

3-4-3

وحدة الفقر في اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بLوزارة الماليLة واالقتصLاد
الوطني اإلتحادية

34

4-4-3

المجلس القومي للسكان )األمانة العامة(

34

5-4-3

المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي

34

6-4-3

والمزودون لإلحصاءات
المنتجون والمستخدمون
ﱢ

34

5-3

ترتيبات التنسيق الحالية

35

6-3

الطلب على البيانات

36
10

7-3

أنواع البيانات الرئيسة

36

8-3

مصادر البيانات الرئيسة

45

-4

النظام اإلحصائي الوطني :الرؤيا ،الرسالة ،والقيﱢم األساسية

48

1-4

الرؤيا

48

2-4

الرسالة

48

3-4

المھام األساسية للنظام اإلحصائي الوطني

48

4-4

القيﱢم والمبادئ األساسية

49

-5

اإلطار االستراتيجي

51

1-5

الغاية االستراتيجية  :1تعزيز المناصرة اإلحصائية

52

2-5

الغاية االستراتيجية  :2التطوير المؤسسي والتنظيمي

54

3-5

الغاية االستراتيجية  :3تنمية الموارد البشرية وإدارتھا

55

4-5

الغاية االستراتيجية  :4تطوير البنيات التحتية

56

5-5

الغاية االستراتيجية  :5تسخير تكنولوجيا المعلومات لعملية اإلنتاج اإلحصائي

58

6-5

الغاية االستراتيجية  :6تطوير إدارة البيانات

59

7-5

الغايLLة االسLLتراتيجية  :7تحسLLين التعLLاون والتنسLLيق فLLي نظLLام اإلحصLLاءات اإلداريLLة عبLLر
النظام اإلحصائي الوطني

60

8-5

الغاية االستراتيجية  :8سياسة وخطط نشر البيانات

62

9-5

الغاية االستراتيجية  :9تنسيق التعدادات والمسوحات

63

10 -5

الغاية االستراتيجية  :10التدقيق والمراجعة اإلحصائية

65

-6

استراتيجية وخطة التنفيذ

66

1-6

مقدمـــــــــــــــة

66

2-6

ذوو اإلرتباط األساسيين ،والخطة االستراتيجية للتنفيذ

66

3-6

الشراكة والتعاون بين الفاعليﱠات الرئيسية في النظام اإلحصائي الوطني

71

4-6

تعزيز الملكية الوطنية لمفھوم النظام االحصائى الوطنى

71

5-6

العمل مع ﺷركاء التنمية

72

6-6

تطوير خطط العمل المشتركة لجمع ونشر البيانات

72

11

7-6

الرصد والتقرير والتقييم

73

-7

خطة التمويل والموازنة

75

1-7

الموازنة

75

2-7

تمويل الخطة

75

الملحق ):(1

البرنامج الوطني لإلحصاء ،التعدادات والمسوحات )(2016 -2012

78

الملحق ):(2

التحديات واالستراتيجيات واألنشطة ذات األولوية للوزارات والمؤسسات ،والواليات

82

الملحق ):(3

اإلطار المنطقي لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء

100

الملحق ):(4

قرار مجلس الوزراء :اجازة االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاء

120

المالحق

قائمة الجداول ،األُطًر ،واألﺷكال
الجداول
الجدول :1

أنواع البيانات الرئيسة

37

الجدول :2

بعض اإلصLدارات والمؤﺷLرات االقتصLادية واالجتماعيLة التLي يصLدرھا النظLام اإلحصLائي
الوطني

40

األُطًر
اإلطار :1

تحليل SWOT

30

اإلطار :2

اإلحصاءات االقتصادية األساسية التي يوفّرھا النظام اإلحصائي الوطني

38

األﺷكال
الشكل ):(1

الھيكل اإلداري لالستراتيجية الوطنية لتطويراإلحصاء/النظام اإلحصائي الوطني

24

الشكل ):(2

حوكمة النظام اإلحصائي الوطني

69

12

الملخص التنفيذي
 .1المقدمـــة:
في عام 1994م تبنى السودان نظام الحكم الالمركزي وھو نظام فدرالي يتكون من ثالث مستويات
للحكم وھي :الفدرالي ومستوى الحكم المحلي .كل مستوى من ھذه المستويات من الحكم يتطلب
وضع سياسات وخطط وبرامج للتنمية ومتابعة تنفيذ ھذه الخطط باإلضافة إلى تقييم التقدم المحرز
لخطط التنمية .وللقيام بكل ھذه االلتزامات يجب توفير إحصاءات ذات جودة عالية وفي الوقت
المناسب لتوفير التنمية لسكان السودان .إال أن القدرات اإلحصائية المطلوبة لإلنتاج اإلحصائي
بصفة مستدامة وعلى كل المستويات ضعيفة وتحتاج للتطوير واالرتقاء بھا .وقد أصبح من
الضرورة بمكان تعميم إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء تقوم بفحص دقيق لألنظمة اإلحصائية
على كافة مستويات الحكم بھدف توفير إحصاءات مناسبة ذات جودة عالية وفي الوقت المناسب لدعم
التنمية في السودان.

أطر التنمية والطلب على اإلحصاءات:
على المستوى القومي ،تم إنشاء المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي في العام 2006م لتطوير
رؤية واسعة للتنمية تمتد على مدى  25عاما ً تمثلت في وثيقة الخطة اإلستراتيجية ربع
القرنية) .(2031-2007وباستشراف ھذه الرؤيا كأساس للعمل )أطلق السودان خطة الخمسة سنوات
الثانية للتنمية ) (2016-2012لتكون بمثابة إستراتيجية موجھة للنمو مع التركيز بشكل أساسي على
التنمية المستدامة والحد من الفقر في المدى المتوسط .وتتضمن ھذه اإلستراتيجية خطط التنمية
القطاعية والوطنية .وضمن ھذا السياق ،فإن ورقة اإلستراتيجية المرحلية لتخفيض حدة الفقر التي
وضعت مؤخراً )اغسطس  (2012لم تحل محل األدوات الحالية للتخطيط سوا ًء تلك التي تعمل فعالً
أو قيد اإلعداد ،ولكنھا باألحرى تكملھا ،من خالل تعزيز تحديد أولويات العمل داخل أو عبر
القطاعات المختلفة المستھدفة الفقر .كما أن ورقة اإلستراتيجية المرحلية لتخفيض حدة الفقر
وإجراءات تنفيذھا ترتبط بالبرنامج الثالثي الستدامة االستقرار االقتصادي ) (2013-2011والخطة
الخمسية للتنمية ) (2016-2012وتعتبر مكملة لھما .والبرنامج االقتصادي الثالثي ،بدوره ،كخطة
مفصلة متوسطة المدى ومحدودة التكاليف ،وفر إطاراً لإلنفاق الحكومي متوسط المدى ،تم تصميمه
أساسا ً للتكيف مع الواقع السياسي واالقتصادي الجديد الذي نشأ في أعقاب انفصال الجنوب ،يصطف
مع الخطة اإلستراتيجية الخمسية ) (2016-2012التي أعقبت الخطة الخمسية السابقة )-2007
 .(2011وجميع ھذه الخطط التنموية المتنوعة ،أي :األھداف اإلنمائية لأللفية ،والخطة اإلستراتيجية
الخمسية ) ،(2016-2012وإطار اإلنفاق متوسط المدى ،وورقة اإلستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة
الفقر ،تتطلب دعما ً وتعزيزاً بالبيانات من اجل رصد مدى تنفيذھا وتقييمھا .ولحسن الحظ ،فان
إستراتيجية تطوير اإلحصاءات تشارك كل ھذه األطر التنموية الرؤيا نفسھا ،مما يجعل توفير
البيانات خالل ھذه الفترة مطلبا ً ملحا ً.
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الســــــــــــيـاق:
ليس من نافلة القول التأكيد على أھمية اإلحصاء في التنمية ألمة ما ،بكونھا تؤدي دوراً حاسما ً في
قياس ورصد التقدم في طريق السودان نحو التنمية .فالحاجة الماسة إلى البيانات لقياس التقدم
المحرز على جميع مستويات التنمية :الوطنية ،والقطاعية من الوزارات واإلدارات والمؤسسات
االتحادية ،ونظيراتھا الوالئية والمحلية.
وعلى الرغم من انه يوجد في السودان نظام إحصائي منظم يوفر مستوى معقوالً من اإلحصاءات من
حيث الكمية والنوعية ،سواء على المستوى الوطني أو القطاعي ،إال أن ھذا الوضع ليس موحداً في
جميع المجاالت .فھناك فجوات في البيانات ،والمتوفر منھا مبعثر وغير كامل .كما أن اغلب سالسل
البيانات أما قديمة أو ال تصدر في الوقت المناسب .فھناك افتقار إلى سالسل زمنية مالئمة للبيانات
بسبب التغيرات في البرامج/األنشطة اإلحصائية ،وتنوع المصادر ،واختالف التعريفات والمنھجيات
والتصنيفات ،وعدم قابلية البيانات للمقارنة عبر الزمن وفي مختلف المجاالت .ومھما يكن من أمر،
تصف ھذه األوضاع سمات البيانات على المستوى الوطني والقطاعي والوالئي ،وتعكس نظما ً
إحصائية ضعيفة للغاية تعمل على جميع ھذه األصعدة.
وھكذا ،تصبح معالجة ھذا الوضع بطريقة إستراتيجية من المھمات الحاسمة لجمھورية السودان ،من
شأنھا أن تؤدي إلى تقوية النظام اإلحصائي الوطني ،والنظم اإلحصائية القطاعية ،والنظم اإلحصائية
الوالئية .لذا ،ولضمان أن ھذه النظم تعمل بطريقة متكاملة ومنسقة ،ويتم إعادة بنائھا وتقويتھا ،فان
النھج االستراتيجي الذي ينبغي أن يتبع ،ھو وضع استراتيجيات وطنية وقطاعية ووالئية لتطوير
اإلحصاءات ،وإدخالھا في االتجاه العام لخطط وسياسات التنمية المختلفة ،التي تتطلب بدورھا توفر
بيانات/إحصاءات ،ومعلومات/مؤشرات ،من النظم اإلحصائية المعنية .وكذلك فان ھذه
االستراتيجيات ستعمل على إنشاء مناھج متنوعة لتطوير البيانات وضمان استدامتھا.

 .2عملية تصميم اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات ،وغيرھا من االستراتيجيات على
مستويات المجاالت األدنى القطاعية والوالئية:
وضعت اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء كإطار لتقوية القدرات اإلحصائية على نحو منسق
عبر النظام اإلحصائي بأكمله ،وبحيث يتم تمكين كل واحد من النظم الفرعية من إدارة نتائج
ومحصالت التنمية .وأيضا ً لتقوية إنتاج البيانات ،وتحسين التنسيق وتعزيز التكامل والتعاون بين
ووسط منتجي البيانات ومستخدميھا ،وتقوية القدرات الوطنية لضمان استدامة طويلة المدى للنظام
اإلحصائي الوطني عن طريق تأمين التمويل الالزم إلنتاج البيانات ذات األولوية ،وتحليلھا ،ونشرھا.
قام الجھاز المركزي لإلحصاء ،وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان ،بتنسيق جھود
إعداد إستراتيجية لتطوير اإلحصاءات للنظام اإلحصائي الوطني بأكمله .وشملت اإلستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء استراتيجيات فرعية لكل من الوزارات واإلدارات والمؤسسات ،ولكل
والية من الواليات ،أي في جميع مكونات النظام اإلحصائي الوطني .وبحيث تشكل ھذه المكونات
لبنات أساسية لإلستراتيجية الوطنية المطلوبة إلعادة بناء النظام اإلحصائي الوطني.
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ولكن وبسبب العدد الكبير من الوزارات واإلدارات والمؤسسات على المستوى االتحادي )(35
والواليات ) ،(17في السودان ،تم إعداد استراتيجيات الوزارات واإلدارات والمؤسسات والواليات
على مراحل ،غطت المرحلة األولى منه  11من الوزارات والمؤسسات 7 ،من الواليات.
تصميم اإلستراتيجية:
كان إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ولبناتھا ،وھي :االستراتيجيات القطاعية لتطوير
اإلحصاء واالستراتيجيات الوالئية لتطوير اإلحصاء على التوالي ،خطوة مھمة البد منھا لتحديث
الجھاز المركزي لإلحصاء ومكونات النظام اإلحصائي الوطني .ومع ذلك فان عملية إعداد
اإلستراتيجية ،كما يقال في كثير من األحيان ،ال تقل أھمية ،إن لم يكن أكثرھا ،عن أھمية الوثائق
اإلستراتيجية نفسھا .وبالتالي ،نشأت ثمة ضرورة إلنشاء ھيكل تنظيمي لعملية تصميم اإلستراتيجية،
وليكون أيضا ً بمثابة منصة لتقوية النظام اإلحصائي الوطني ،وإدراج النظم الفرعية المكونة له )النظم
اإلحصائية القطاعية( للوزارات واإلدارات والمؤسسات والنظم اإلحصائية الوالئية في تراص وثيق
معه .لذا انفق وقت طويل في إعداد ھذا الھيكل وتفعيله أثناء عملية تصميم االستراتيجيات ،وليكون
بالتالي بمثابة بنية تنظيمية دائمة إلدارة وتشغيل النظام اإلحصائي الوطني.
وتم تصميم االستراتيجيات القطاعية )استراتيجيات الوزارات والمؤسسات( واالستراتيجيات الوالئية
لتطوير اإلحصاء تبعا ً للخطوات التالية:
-

توعية ذوي االرتباط األساسيين.
إطالق مفھوم اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء.
إعداد خارطة طريق.
مزيد من المناصرة.
لجان اإلحصاء القطاعية والوالئية.
اللجنة االستشارية الوطنية لإلحصاءات.
إعداد مسودات االستراتيجيات القطاعية والوالئية لتطوير اإلحصاءات.
مصادقة ذوي االرتباط ،ووضع اللمسات األخيرة على اإلستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء ،واالستراتيجيات القطاعية لتطوير اإلحصاء ،واالستراتيجيات الوالئية لتطوير
اإلحصاء.

 .3النظام اإلحصائي الوطني:
يتكون النظام اإلحصائي الوطني من اآلتي:
•
•
•
•
•

المنتجون لإلحصاءات.
المستخدمون لإلحصاءات.
المزودون/الموردون للبيانات اإلحصائية.
مراكز التدريب اإلحصائي والمؤسسات البحثية.
المجتمع اإلعالمي.
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النظام اإلحصائي الجيد ھو الذي لدية القدرة على توليد البيانات بواسطة المنتجين ،واستخدامھا
لوضع القرارات بواسطة المستخدمين ،بينما مزودي البيانات لديھم المعرفة التامة بأھمية تزويد
البيانات الصحيحة .وتقوم مراكز التدريب باالھتمام بتطوير القوى البشرية أما المؤسسات البحثية
تحسن من التحليل اإلحصائي الجيد .من ھنا تنبع األھمية اإلستراتيجية لبناء القدرات في كل
مكونات النظام اإلحصائي الوطني.
أيضا ً من خصائص النظام اإلحصائي الوطني الجيد أن يعمل بحيادية في جمع البيانات ونشرھا
ويضمن سرية البيانات الموفرة ويقوم على الموضوعية والشفافية والتكامل واالستقالل الذاتي في
جميع عملياته .ويجب أن يتم إنتاج ونشر واستخدام البيانات على نحو متوافق مع المبادئ األساسية
لإلحصاءات الرسمية .ينبني النظام اإلحصائي الوطني الفعال على جملة من التشريعات اإلحصائية
المالئمة .وفي سياق ھذه الخصائص اجري تشخيص سوات )تحديد نقاط القوة ،نقاط الضعف،
الفرص والتحديات( للنظام اإلحصائي الوطني بالسودان .وتتلخص نتائج ھذا التشخيص في ھذا
التقرير .كما تضمن الفصل الخاص بالنظام اإلحصائي الوطني ادوار كل ذوي الشأن ،الطلب على
البيانات ،أنواع البيانات الرئيسة باإلضافة إلى مصادر البيانات وتم عرض جداول تحوي أنواع
البيانات ومخرجات البيانات بالنظام االحصائى الوطني.
 .4الرؤيا ،الرسالة والقيم األساسية للنظام اإلحصائي الوطني:
الرؤيا:
نظام إحصائي وطني ،من بين األفض|ل ف|ي الع|الم ،تص|طف نظم|ه الفرعي|ة ف|ي منظوم|ة إحص|ائية
تتصف بالتكامل والجودة وفاعلية التنسيق واألداء.
الرسالــــة:
تطوير نظام إحصائي وطني ،يوفّر بنية تحتية أساسية وم|ورد ع|ام الزم لبن|اء نظ|ام وطن|ي متكام|ل
ومستدام للمعلومات داعم إلدارة التنمية بالنتائج وتعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد في السودان.
القيم والمبادئ األساسية:
إلى جانب االلتزام بمنظومة المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية على جميع ذوي االرتباط
ضمن النظام اإلحصائي الوطني تبني وزرع وإتباع النظم والمبادئ التالية :نظام ميسر لتعامل
المستخدم ،النزاھة ،تحفيز المزودين ،الجودة العالية ،الكفاءة ،االستدامة ،االحترافية ،السرية،
اإلطار القانوني ،التنسيق الفعال ،المساءلة والشفافية وتأكيد قياسية العمليات.
 .5اإلطار االستراتيجي:
خلص التحليل الدقيق للوضع الراھن للنظام اإلحصائي الوطني إلى قاعدة نتائج ،من بينھا أن النظام
يواجه عدداً من التحديات التي ينبغي التصدي لھا ،لتحقيق رؤيته وانجاز مھمته وبعض من ھذه
التحديات:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

التنسيق أما غائب أو غير فعال عبر النظام اإلحصائي الوطني بأكمله ،وداخل النظم الفرعية،
وعلى صعيد العمليات بين األجھزة االتحادية والواليات.
أوجه القصور المؤسسية والتنظيمية على صعيد اإلدارات اإلحصائية بالجھاز المركزي
لإلحصاء ،والوزارات واإلدارات والمؤسسات والواليات.
نقص البنيات التحتية في النظام اإلحصائي الوطني بأكمله.
تطوير وإنتاج مجمل عملية إنتاج البيانات ومعالجتھا غير متسقة وتتم بشكل غير منتظم مما
يؤدي إلى ضعف إمداد البيانات مع تدني نوعيتھا وعدم وجود سالسل بيانات موثوق بھا وفي
الوقت المناسب.
االفتقار للموارد الالزمة لتسيير البرامج اإلحصائية حتى بعد إعدادھا.
ضعف التقدير العام بأھمية اإلحصاءات.
ضعف القدرات اإلحصائية المطلوبة لتسيير البرامج اإلحصائية للنظام اإلحصائي الوطني.
غياب أو قلة تحليل البيانات ،ومع ما يترتب عن ذلك في انخفاض مستوى استخدام البيانات من
قبل مستخدمي البيانات الرئيسية.
ضعف ممارسات نشر البيانات داخل النظام اإلحصائي الوطني ،بما في ذلك عدم وجود قواعد
البيانات التشغيلية.
وعدم كفاية اإلطار القانوني لدعم أعمال النظام اإلحصائي الوطني بأكمله إضافة إلى قصور
تنفيذ اإلحكام األساسية المتعلقة بالجھاز المركزي لإلحصاء في قانون اإلحصاء في سنة
2004

إذا وبشكل عام النظام اإلحصائي الوطني في حاجة إلى إزالة ھذه التحديات ،وذلك عبر تبني بعض
المبادرات اإلستراتيجية في إطار عدد من األھداف اإلستراتيجية العامة .وفي حين أن األھداف
اإلستراتيجية المعينة الموضوعة ھنا تحتضن التوجيھات المركزية ومجاالت األداء إال انه يجب على
النظام اإلحصائي الوطني السعي نحوھا من اجل تحقيق رؤيته وانجاز مھمته.

األھداف اإلستراتيجية العامة للنظام اإلحصائي الوطني في السودان ھي التالية:
-

تحسين قاعدة المعلومات اإلحصائية من حيث المحتوى والنوعية على حد سواء.
بناء قدرات مستدامة إلدارة البيانات وإنتاجھا واستخدامھا.
رفع مستوى تقدير أھمية اإلحصاءات بين عموم الناس.
توفير التوجيه وتنمية المھارات وتقديم المساعدات األخرى التي قد تكون مطلوبة من قبل
مقدمي الخدمات ومستخدمي ومنتجي اإلحصاءات.
تشجيع التعاون والتعاضد والتنسيق وروح الترشيد بين مستخدمي ومنتجي اإلحصاءات على
مستوى الوزارات واإلدارات والمؤسسات االتحادية ،والواليات على حد سواء .وذلك لمنع
االزدواجية في الجھود.
تعزيز ودعم اإلدارة المرتكزة على النتائج وصياغة السياسات وصنع القرارات المبنية على
األدلة )البيانات( طالما يمكن استدعائھا من قواعد البيانات التشغيلية.
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بعد ذلك وضعت عشرة غايات إستراتيجية ،مستمدة من التحديات المحددة التي تواجه النظام
اإلحصائي الوطني ،والتي من شأنھا تسھيل تحقيق رؤية النظام اإلحصائي الوطني ،وما الذي ينبغي
القيام به على مختلف المستويات الالزمة لتحقيق األثر المطلوب على النظام اإلحصائي الوطني.
وھذه الغايات تغطي مجاالت :المناصرة ،التطوير التنظيمي والمؤسسي ،تنمية القوى البشرية
وإداراتھا ،تطوير البنيات التحتية ،تطوير تكنولوجيا المعلومات ،برامج المسوحات والتعدادات،
تعزيز نظام اإلحصاءات اإلدارية ،سياسات وخطط نشر البيانات )بما في ذلك الوصول إلى
البيانات( ،والتدقيق والمراجعة اإلحصائية.

كل غاية إستراتيجية تضمنت استراتيجيات محددة وكل إستراتيجية تضمنت أنشطة محددة .أما
تفاصيل ذلك فھي معروضة في اإلطار المنطقي لإلستراتيجية في إحدى المالحق المرفقة .كذلك
يوجد ملخص للتحديات واالستراتيجيات واألنشطة الرئيسية لكل من الوزارات واإلدارات
والمؤسسات االتحادية والواليات )وھي تمثل لبنات بناء اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء( تم
عرضھا في احد المالحق.

 .6اإلستراتيجية وخطة التنفيذ:
يتطلب تنفيذ اإلستراتيجية تنفيذ األنشطة ،المتابعة ،التقييم وكتابة التقارير ويتطلب تطبيقا ً صادقا ً
للخطط على جميع المستويات.
سيتم اإلبقاء على الھيكل اإلداري الحاكم لعملية تنفيذ اإلستراتيجية الذي اعد خالل عملية التصميم مع
تحسينات إضافية لتوجيه عملية التنفيذ واإلشراف عليھا بأكملھا .ستنشأ وحدة تنفيذ الخطة باإلدارة
العامة للتنسيق بالجھاز المركزي لإلحصاء ،ولھا رئيس وحدة يكون مسئوالً لدى مدير عام الجھاز
المركزي لإلحصاء بواسطة مدير اإلدارة العامة للتنسيق .وستكون ھذه الوحدة مسئولة عن رصد
تنفيذ المھام على المستوى الوطني والعمل من خالل لجان اإلحصاء بالوزارات
والمؤسسات/الواليات ،والتأكد من توفر الموارد وانسياب تقارير األداء التي تقدمھا مراكز التنفيذ
بصورة دورية ويفضل أن تكون شھرية.
تتولى وحدة تنفيذ الخطة تجميع وحصر تقارير التقدم في التنفيذ وفي ما ذلك تسليط الضوء على
التحديات ووضعھا أمام االجتماع ربع السنوي المشترك للجنة االستشارية الوطنية لإلحصاءات
واللجنة االستشارية اإلحصائية للوكاالت االتحادية برئاسة مدير عام الجھاز المركزي لإلحصاء
بغية إصدار التوصيات الالزمة ليقوم المدير العام باتخاذ إجراءات محددة لتصحيح التنفيذ باعتباره
مدير اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاء.
يقوم المدير العام بإبالغ اللجنة الوطنية ومستخدمي ومنتجي البيانات بالتطورات الماثلة لتنفيذ
اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاء للعلم إال انه يرفع تقارير متابعة تنفيذ اإلستراتيجية كل ستة أشھر
فيما يخص الموضوعات كافة إلى لجنة التسيير الوطنية برئاسة وزير مجلس الوزراء للتعامل مع
جميع القضايا المتعلقة بالسياسات.
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ويتواصل مدير عام الجھاز المركزي لإلحصاء مع مجتمع شركاء التنمية لضمان التنسيق المناسب
وتيسير إجراءات التمويل والدعم الفني لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات /النظام اإلحصائي
الوطني ككل وتقديم تقارير األداء المرحلية عن تنفيذ اإلستراتيجية.
 .7الميزانيــات:
تم إعداد ميزانيات تنفيذ أھداف اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ،واالستراتيجيات القطاعية
لتطوير اإلحصاء واستراتيجيات الواليات لتطوير اإلحصاءات.
ومن المتوقع أن يتم تمويل الخطط من حكومة السودان وشركاء التنمية عبر محفظة مشتركة للتمويل.
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 .1خلفية:
منذ عام 1994م تبنى السودان نظام الحكم الالمركزي وھو نظام فدرالي يتكون من ثالثة مستويات
للحكم .الحكومة االتحادية ومركزھا الخرطوم عاصمة البالد والحكومات الوالئية بالسبعة عشر
والية ولھا استقاللية في إدارة شئون الحكم بالوالية والمستوى الثالث إدارات الحكم المحلي .وقد
حددت مسئوليات كل مستوى من الحكم وھي تتضمن رسم السياسات والتخطيط التنموي االقتصادي
واالجتماعي ومتابعة ومراقبة وتنفيذ الخطط وتقييمھا باإلضافة إلى اتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق
التنمية والتقدم على كافة مستويات الحكم الثالث.
واحدة من أساسيات الحكم الرشيد المساءلة والشفافية وإنشاء نظام إحصائي وطني فعال وكفؤ
يستصحب القطاعات والواليات إلنتاج معلومات إحصائية شاملة لوضع السياسات ورسم الخطط
التنموية واإلدارة المبنية على النتائج لتحقيق أھداف التنمية.
وحسب قانون الجھاز المركزي لإلحصاء لعام 2004م الذي أوكل للجھاز مسئولية إنتاج البيانات
اإلحصائية القومية وتشجيع المستويات الدنيا للحكم إلنتاج ما تحتاج إليه من إحصاءات لتساعدھم في
تحقيق أھداف التنمية .وأيضا ً على الجھاز المركزي لإلحصاء مھمة تقديم المشورة الفنية والتنسيق
في مجال العمل اإلحصائي للمستويات الدنيا من الحكم.
ولسوء الحظ يواجه الجھاز المركزي لإلحصاء تحديات تعيق خلق نظام إحصائي وطني فعال
باإلضافة إلى عدم توفير اإلمكانيات المادية والبشرية على مستوى الوزارات واإلدارات والمؤسسات
والواليات إلدارة وإنتاج إحصاءات على ھذه المستويات بصورة مستدامة لتلبية طلبات مستخدمي
البيانات.
من أساسيات البيانات اإلحصائية أن تكون ذات جودة عالية وفي التوقيت المناسب والشمول
والمصداقية ومالءمتھا لالحتياجات كافة .لذلك فان تصميم اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
ضرورة ملحة لرسم خارطة الطريق لالرتقاء بالنظام لتحقيق التنسيق وسط وبين مكونات النظام
اإلحصائي الوطني لتعزيز ملكية اإلستراتيجية على كل المستويات.
 1.1أطر التنمية والطلب على اإلحصاءات:
ﱠ
من المسلَم به أن األھداف اإلنمائية لأللفية متطلبات أساسية لتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي
ف||ي الس||ودان .ع||الوة عل||ى ذل||ك ،ت||م إنش||اء المجل||س الق||ومي للتخط||يط االس||تراتيجي ف||ي الع||ام 2006
لتط||وير رؤي||ة واس||عة للتنمي||ة تمت||د عل||ى م|دى  25عام||ا تمثل||ت ف||ي وثيق||ة الخط||ة االس||تراتيجية رب||ع
القرني||ة ) .(2031-2007وباستش||راف ھ||ذه الرؤي||ا كأس||اس للعم||ل ،أطل||ق الس||ودان الخط||ة الخمس||ية
للتنمية ) (2016-2012لتكون بمثابة استراتيجية موجھة للنمو مع التركيز بشكل أساسي على التنمي|ة
المستدامة والحد م|ن الفق|ر ف|ي الم|دى المتوس|ط .وتتض|من ھ|ذه االس|تراتيجية خط|ط التنمي|ة القطاعي|ة
والوطني|ة .وض|من ھ|ذا الس|ياق ،ف|إن ورق|ة االس|تراتيجية المرحلي|ة لتخفي|ف ح| ّدة الفق|ر الت|ي وض| ِعت
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مؤخرا )اغسطس  (2012لم تحل مح|ل األدوات الحالي|ة للتخط|يط س|واء تل|ك الت|ي تعم|ل فع|ال أو قي|د
اإلع||داد ،ولكنھ||ا ب||األحرى تكملھ||ا ،م||ن خ||الل تعزي||ز تحدي||د أولوي||ات العم||ل داخ||ل أو عبرالقطاع||ات
المختلفة ال ُمستھ ِدفةُ الفقر .كما أن ورقة االستراتيجية المرحلي|ة لتخفي|ف ح| ّدة الفق|ر وإج|راءات تنفي|ذھا
ترتبط بالبرنامج الثالثي الس|تدامة االس|تقرار االقتص|ادي ) (2013- 2011والخط|ة الخمس|ية للتنمي|ة
) (2016-2012وتعتبر مكملة لھما .والبرنامج االقتصادي الثالث|ي ،ب|دوره ،كخط|ة مفصّ|لة متوس|طة
المدى ومح ّددة التكاليف ،وفّر إطارا لإلنفاق الحكومي متوسط الم|دى ،ت|م تص|ميمه أساس|ا للتكيﱡ|ف م|ع
الواق||ع السياس||ي واالقتص||ادي الجدي||د ال||ذي نش||أ ف||ي أعق||اب انفص||ال الجن||وب؛ يص||طف م||ع الخط||ة
االستراتيجية الخمسية ) (2016-2012التي أعقبت الخطة الخمسية السابقة ) ،(2011- 2007وجميع
ھ|||ذه الخط|||ط التنموي|||ة المتنوع|||ة ،أي :األھ|||داف اإلنمائي|||ة لأللفي|||ة ،والخط|||ة االس|||تراتيجية الخمس|||ية
) ،(2016-2012وإطار اإلنفاق متوسط الم|دى ،وورق|ة االس|تراتيجية المرحلي|ة لتخفي|ف ح| ّدة الفق|ر،
تتطﱠلب دعما وتعزيزا بالبيانات من أجل رصد مدى تنفيذھا وتقييمھا .ولحس|ن الح|ظ ،ف|إن اس|تراتيجية
تطوير اإلحصاءات تشارك كل ھذه األطر التنموية الرؤيا نفسھا ،مما يجعل توفير البيانات خالل ھ|ذه
الفترة مطلبا مل ﱠحا ً.
 2.1السياق:
ليس من نافلة القول التأكيد على أھمية اإلحص|اء ف|ي التنمي|ة ألم|ة م|ا ،بكونھ|ا ت|ؤدي دورا حاس|ما ف|ي
قياس ورصد التقدم في طريق السودان نحو التنمية .فالحاجة ماسّة إلى البيان|ات لقي|اس التق|دم المح|رز
على جميع مستويات التنمي|ة :الوطني|ة ،والقطاعي|ة م|ن ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات االتحادي|ة،
ونظيراتھا الوالئية والمحلية.
ى معق|وال م|ن اإلحص|اءات
وعلى الرغم من أنه يوجد في السودان نظام إحص|ائي ُم|نظّم ي|وفّر مس|تو ً
من حيث الكمية والنوعية ،سواء على المس|توى ال|وطني أوالقط|اعي ،إال أن ھ|ذا الوض|ع ل|يس موحﱠ|دا
ف|ي جمي|ع المج|االت .فھن|اك فج||وات ف|ي البيان|ات ،والمت|وفّر منھ|ا مبعث||ر وغي|ر كام|ل .كم|ا أن أغل||ب
سالسل البيانات إما قديمة أو ال تصدر ف|ي الوق|ت المناس|ب .فھن|اك افتق|ار إل|ى سالس|ل زمني|ة مالئم|ة
للبيان||ات بس||بب التغيّ||رات ف||ي الب||رامج/األنش||طة اإلحص||ائية ،وتن||وع المص||ادر ،وإخ||تالف التعريف||ات
والمنھجيات والتصنيفات ،وعدم قابلية البيان|ات للمقارن|ة عب|ر ال|زمن وف|ي مختل|ف المج|االت .ومھم|ا
يك||ن م||ن أم||ر ،تص||ف ھ||ذه األوض||اع س||مات البيان||ات عل||ى المس||توى ال||وطني والقط||اعي وال||والئي،
وتعكس نظما إحصائية ضعيفة للغاية تعمل على جميع ھذه األصعدة.
وھكذا ،يصبح معالجة ھ|ذا الوض|ع بطريق|ة اس|تراتيجية م|ن المھَم|ات الحاس|مة لجمھوري|ة الس|ودان ،
م||ن ش||أنھا أن ت |ؤدي إل||ى تقوي||ة النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ،وال||نظم اإلحص||ائية القطاعي||ة ،وال||نظم
اإلحص|ائية الوالئي||ة .ل||ذا ،ولض|مان أن ھ||ذه ال||نظم تعم|ل بطريق||ة متكامل||ة ومنسّ|قة ،وي||تم إع||ادة بنائھ||ا
وتقويتھ||ا ،ف||إن ال||نھج االس||تراتيجي ال||ذي ينبغ||ي أن يُتﱠب||ع ،ھ||و وض||ع اس||تراتيجيات وطني||ة وقطاعي||ة
ووالئي||ة لتط||وير اإلحص||اءات ،وإدخالھ||ا ف||ي اإلتج||اه الع||ام لخط||ط وسياس||ات التنمي||ة المختلف||ة ،الت||ي
تتطلب بدورھا توفّر بيانات/إحصاءات ،ومعلومات/مؤشرات ،م|ن ال|نظم اإلحص|ائية المعني|ة .وك|ذلك
فإن ھذه االستراتيجيات ستعمل على إنشأ مناھج متنوعة لتطوير البيانات وضمان استدامتھا.
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 .2عملية تصميم االستراتيجية الوطنية لتطLوير اإلحصLاء ،وغيرھLا مLن االسLتراتيجيات
على مستويات المجاالت األدنى )القطاعية والوالئية(:
وض َعت االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء كإط|ار لتقوي|ة الق|درات اإلحص|ائية عل|ى نح| ٍو متسﱢ|ق
ِ
عب||ر النظ||ام اإلحص||ائي بأكمل||ه ،وبحي||ث ي||تم تمك||ين ك||ل واح||د م||ن ال||نظم الفرعي||ة م||ن إدارة نت||ائج
و ُمحصﱢ الت التنمية .ولكي يكون أيضا بمثابة إطار متكامل؛ تتمكن من خالله ال|نظم الفرعي|ة ومختل|ف
ذوي اإلرتباط من إنتاج ونش|ر وإس|تخدام إحص|اءات يُع| ﱠول عليھ|ا ،وأيض|ا تلبي|ة مطالبھ|ا الفردي|ة م|ن
|ل عل||ى حده ،وي||وفّر أساس||ا س||ليما للتخط||يط الق||ومي والتنمي||ة .وبوج||ه خ||اص س||تعمل
اإلحص||اءات ،ك| ٍ
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء على:
أ-

تقوية إنتاج إحصاءات جي|دة النوعي|ة وف|ي الوق|ت المناس|ب وبم|ا يتف|ق م|ع المب|ادئ األساس|ية
لإلحص||اءات الرس||مية ،وبن||اءاً عل||ى أفض||ل الممارس||ات والموجھ||ات الدولي||ة ل||دعم مب||ادرات
وبرامج التنمية الوطنية؛

ب-

تحس|ين التنس||يق وتعزي|ز التكام||ل والتع|اون ب||ين منتج|ي البيان||ات ومس|تخدميھا وب||ين بعض||ھم
البعض؛

ج-

تقوية القدرات الوطنية إلنتاج وتحليل وإستخدام إحصاءات موثوقة يتم توليدھا بواس|طة نظ|ام
إحصائي وطني متكامل؛

د-

وضمان إستدامة طويلة الم|دى للنظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني ع|ن طري|ق ت|أمين التموي|ل ال|الزم
إلنتاج البيانات ذات األولوية ،وتحليلھا ،ونشرھا.

وعلى الرغم من أن عدة محاوالت سابقة ،قد بُذلت في السودان من أجل وضع خط|ط إحص|ائية يمك|ن
إس||تخدامھا لتحس||ين اإلحص||اءات ،إال أن أي|ا ً منھ||ا ل||م يحق||ق فع||ال النت||ائج المرج||وة .ل||ذلك ،ص||ار م|ن
الض|روري إتب|اع نھ|ج التفكي|ر االس||تراتيجي لتحقي|ق النت|ائج .والس||ودان  -عل|ى ال|رغم م|ن انض||مامه
م||ؤخرا  -اس||تند ف||ي تص||ميم االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اء عل||ى توص||يات اجتم||اع المائ||دة
المس||تديرة ال||دولي الث||اني ع||ن "إدارة التنمي||ة بالنت||ائج" 1ال||ذي عق||د ف||ي م||راكش/المغ||رب ف||ي فبراي||ر
 ،2004واقترح "خطة عمل م|راكش لإلحص|اءات" بتوص|يات لتحس|ين إحص|اءات التنمي|ة ،وض|عت
ھ||دفا لجمي||ع البل||دان ذات ال||دخل الم||نخفض يتمث||ل ف||ي إنج||از تص||ميم االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير
اإلحص||اء بحل||ول الع||ام  ،2006والب||دء ف||ي تنفي||ذھا بحل||ول الع||ام  ،2007م||ن أج||ل الحص||ول عل||ى
إحص||اءات كافي||ة وعالي||ة الج||ودة لقي||اس التق||دم المح||رز تج||اه األھ||داف اإلنمائي||ة لأللفي||ة .وض||من ھ||ذا
الس||ياق ،ق||ام الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ،وب||دعم م||ن برن||امج األم||م المتح||دة اإلنم||ائي ف||ي الس||ودان،
بتنسيق جھود إعداد استراتيجية لتطوير اإلحصاءات للنظام اإلحص|ائي ال|وطني بأكمل|ه ،بلغ|ت أوجھ|ا
في ھذه الوثيقة  -االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات.
لك|ل م|ن ال|وزارات واإلدارات
وشملت االستراتيجية الوطنية لتط|وير اإلحص|اء اس|تراتيجيات فرعي|ة ٍ
والمؤسسات ،ولكل والية م|ن الوالي|ات  ،أي ف|ي جمي|ع مكون|ات النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني .وبحي|ث
 1بمعنى إدارة التنمية بقياس النتائج المرجوة منھا والمخطﱠطة سلفا .المترجم.
22

تُش| ﱢكل ھ||ذه المكون||ات لبِنَ||ات أساس||ية لالس||تراتيجية الوطني||ة المطلوب||ة إلع||ادة بن||اء النظ||ام اإلحص||ائي
الوطني .ولكن وبس|بب الع|دد الكبي|ر م|ن ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات عل|ى المس|توى اإلتح|ادي
) (35والوالي|||ات ) (17ف|||ي الس|||ودان ،ت||| ﱠم إع|||داد اس|||تراتيجيات ال|||وزارات واإلدارات والمؤسس|||ات
والواليات على مراحل ،غطﱠت المرحلة األولى منھا:
• ال|وزارات والمؤسس||ات  -وزارات المالي||ة واالقتص||اد ال|وطني؛ والعم||ل؛ الص||حة؛ الص||ناعة؛
الثروة الحيوانية والسمكية؛ الداخلية؛ التربي|ة والتعل|يم؛ الزراع|ة؛ البيئ|ة والغاب|ات والتخط|يط
العمراني؛ إضافةً إلى بنك السودان ،والجھاز المركزي لإلحصاء؛
• الوالي||ات – الجزي||رة؛ نھ||ر الني||ل؛ كس||ال؛ ش||مال كردف||ان؛ الني||ل األزرق؛ جن||وب دارف||ور؛
والبحر األحمر.
وعلى الرغم من ان ھذه الكيانات في مجملھا لم تس|تجب بش|كل متسّ|ق لعملي|ة اع|داد االس|تراتيجية .إال
شاركة أع ﱠدت اس|تراتيجية قطاعي|ة لتط|وير
أن ك ُل من الوزارات واإلدارات والمؤسسات والواليات ال ُم ِ
اإلحصاءاتُ ،حدﱢدت فيھا اإلحتياجات من البيانات ذات األولوية ،والتحديات الت|ي تواجھھ|ا ف|ي عملي|ة
اإلنتاج الحالي للبيانات وسبل التعامل معھا ،بش|كل مت|رابط وعب|ر رؤي|ة وأھ|داف اس|تراتيجية لتحقي|ق
غايات ھ|ذه االس|تراتيجيات .كم|ا إش|تملت االس|تراتيجيات أيض|ا ت|دابير تنفيذي|ة م|ن خ|الل خط|ة عم|ل
محددة زمنيا ،واستراتيجية للتمويل ،إضافةً إلى تقدير تكاليف الخطة ،وإط|ار للرص|د والتقي|يم بم|ا ف|ي
ذلك مؤشرات األداء لتقييم التقدم المحرز في التنفيذ.
 1.2تصميم االستراتيجية:
كان إعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحص|اء ولبِنَاتھ|ا ،وھ|ي :االس|تراتيجيات القطاعي|ة لتط|وير
اإلحص||اءات واالس||تراتيجيات الوالئي||ة لتط||وير اإلحص||اءات عل||ى الت||والي ،خط||وة مھم||ة ال ب | ّد منھ||ا
لتحديث الجھاز المركزي لإلحصاء ومكونات النظام اإلحصائي الوطني  .ومع ذلك ،فإن عملية إعداد
االس||تراتيجية ،كم||ا يق||ال ف||ي كثي||ر م||ن األحي||ان ،ال تق||ل أھمي||ة ،إن ل||م يك||ن أكث||ر ،ع||ن أھمي||ة الوث||ائق
االستراتيجية نفسھا .وبالتالي ،نشأت ثمة ضرورة إلنشاء ھيكل تنظيمي لعملية تص|ميم االس|تراتيجية،
وليكون أيضا بمثابة منصة لتقوية النظام اإلحصائي الوطني ،وإدراج النظم الفرعية المكونة له )النظم
ص وثي|ق
اإلحصائية القطاعية( للوزارات واإلدارات والمؤسسات والنظم اإلحصائية الوالئية ف|ي ت|را ٍ
معه .لذا أُنفِق وقت طويل في إعداد ھذا الھيك|ل وتفعيل|ه أثن|اء عملي|ة تص|ميم االس|تراتيجيات؛ وليك|ون
بالتالي بمثابة بنية تنظيمية دائمة إلدارة وتشغيل النظام اإلحصائي الوطني.
وفي قلب ھذا الھيكل ،يقع الجھاز المرك|زي لإلحص|اء ،ال|ذي يتحم|ل مس|ؤولية تحدي|د وتعبئ|ة وتوعي|ة
فئ||ات ذوي اإلرتب||اط كاف||ة بأھمي||ة اإلحص||اءات ،وإنش||اء أو تحفي||ز ف||رق العم||ل واللج||ان ومجموع||ات
العمل .و ُش ّكلت اللجان على مستوى الوزارات ،والمؤسسات  ،واإلدارات  ،والواليات ،وعلى مستوى
الجھاز المركزي لإلحصاء.
ومن ثم ،تكون الھيكل اإلداري لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات/النظام اإلحصائي ال|وطني
من العناصر/المكونات التالية:
• مدير عام الجھاز المركزي لإلحصاء
• المنسق الوطني لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء/النظام اإلحصائي الوطني؛
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• الفريق الوطني لتصميم االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء؛
• الفريق الفني األساسي لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء؛
• اللجان القطاعية/الوزارات والمؤسس|ات م|ع ض|ابط إتص|ال م|ن الجھ|از المرك|زي لإلحص|اء
كأعضاء؛
• لج||ان النظ||ام اإلحص||ائي الوالئي||ة م||ع م||ديري مكات||ب اإلحص||اء/التابع||ة للجھ||از المرك||زي
لإلحصاء/بالواليات كأعضاء/مقررين؛
• اللجنة الوطنية لتنسيق اإلحصاء ،كلجنة مشتركة بين وكاالت منتجي اإلحصاءات؛
• اللجنة الوطنية لمنتجي/مستخدمي اإلحصاءات؛
• وعلى رأس الھيكل لجنة التسيير/المجلس الوطني لإلحصاء.
ملحوظة :جميع مكونات الھيكل لھا مھام ومسئوليات محددة.
الشكل ) :(1الھيكل اإلداري لالستراتيجية الوطنية لتطويراإلحصاء/النظام اإلحصائي الوطني
لجنة التسيير الوطنية
)المجلس القومى لإلحصاء(

اللجنة الوطنية
لمنتجي/مستخدمي البيانات

مدير عام الجھاز المركزي لإلحصاء

الفريق الوطني لتصميم
االستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء

المنسق الوطني لالستراتيجية
لجنة التنسيق الوطنية لالحصاء

)فريق العمل الفني(

لجان اإلحصاء بالوزارات
والمؤسسات

لجان اإلحصاء بالوزارات
والمؤسسات
لجان اإلحصاء الوالئية

لجان اإلحصاء الوالئية
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لجان اإلحصاء بالوزارات
والمؤسسات

وت ﱠم تصميم االستراتيجيات القطاعية )استراتيجيات الوزارات والمؤسسات( واالس|تراتيجيات الوالئي|ة
لتطوير اإلحصاء تبعا للخطوات التالية:
• الخطوة  :1توعية ذوي اإلرتباط األساسيين:
ھدفت ھذه الخطوة لرفع الوعي بمفھوم االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ال سيما عل|ى مس|توى
القيادات العليا المعنية بص|ياغة السياس|ات ب|الوزارات واإلدارات والمؤسس|ات المختلف|ة ،وأيض|ا عل|ى
مستوى السلطات العليا بالواليات .وأع ﱠد مشروع خطة عمل لھذا الغرض.
• الخطوة  :2إطالق مفھوم االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء:
أُطل||ق مفھ||وم ص||ياغة االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اء رس||ميا ً للب||دء ف||ي ھ||ذه العملي||ة .كم||ا
أص||درت نش||رة إعالمي||ة ع||ن االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اء /النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني
كوسيلة لتعريف ذوي اإلرتباط بشأن التقدم المحرز واألنشطة المخططة لھذه العملية.
• الخطوة  :3إعداد خارطة طريق:
استنادا عل|ى خط|ة العم|ل كأس|اس ،أُع|دت أيض|ا خارط|ة طري|ق لتحدي|د المھ|ام ،واألنش|طة الرئيس|ية،
األطراف الفاعلة المسؤولة مع إعداد الموازنات المناظرة.
• الخطوة  :4مزيد من المناصرة:
عالوة على ما س|بق ،أجري|ت مزي|د م|ن أنش|طة المناص|رة م|ن خ|الل الزي|ارات لل|وزارات واإلدارات
والمؤسس||ات ،والوالي||ات ،المس||تھدَفة بالمرحل||ة األول||ى م||ن مراح||ل تص||ميم االس||تراتيجية الوطني||ة
لتطوير اإلحصاءات ،بھدف شرح مفھوم االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء وكيفية تصميمھا.
• الخطوة  :5لجان اإلحصاء القطاعية والوالئية:
ُش ﱢكلت لجان اإلحصاء القطاعية والوالئية للوزارات واإلدارات والمؤسسات ،والواليات ،على التوالي
لتس||ھيل التنس||يق ال||داخلي ف||ي القطاع||ات الفرعي||ة ،وبن||اء التفاع||ل النش||ط ب||ين مس||تخدمي ومنتج||ي
اإلحصاءات خالل عملية تصميم االستراتيجيات القطاعية والوالئية لتطوير اإلحصاءات.
• الخطوة  :6اللجنة االستشارية الوطنية لإلحصاءات:
إض||افةً إل||ى تش||كيل لج||ان اإلحص||اء القطاعي||ة والوالئي||ة ،أنش||ئت لجن||ة مش||تركة باس||م اللجن||ة الوطني||ة
االستشارية لإلحصاءات لتكون بمثابة ملتقى تفاكري لتبادل الدروس والخب|رة وتعزي|ز المھ|ارات ب|ين
ممثلي الوزارات واإلدارات والمؤسسات والواليات المعنية.
• الخطوة  :7بناء القدرات الفنية:
ت ﱠم تعزيز القدرات الفنية ألعضاء اللجان القطاعية والوالئية م|ن خ|الل ورش العم|ل الفني|ة ھ|دفت إل|ى
ش||رح اإلج||راءات واألس||اليب الفني||ة للتخط||يط االس||تراتيجي ،وط||رق التقي||يم وإب||داع رؤى التط||وير.
وأستُكملت ورش العمل بمتابعة عمل اللجان بواسطة الفريق الفني األساسي الذي قام بزي|ارات دوري|ة
للوزارات واإلدارات والمؤسسات والواليات المعنية من أجل معالجة أية مش|اكل فني|ة واجھتھ|ا خ|الل
ھذه العملية.
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• الخطوة  :8تقييم الوضع الحالي لإلحصاء:
أجريت تقييمات الحتياجات مستخدمي اإلحصاءات ،م|ن خ|الل ع|دة جلس|ات للح|وار والمراجع|ة م|ع
مس|تخدمي اإلحص||اءات األساس||يين .ھ||ذه الملتقي|ات م ّكن||ت ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات المعني||ة
ومس||تخدمي البيان||ات المن||اظرين لك||ل منھ||ا م||ن الوص||ول إل||ى تواف||ق بش||أن طرائ||ق تحدي||د أولوي||ات
اإلحتياج||ات وت||وفير البيان||ات المن||اظرة .ع||الوة عل||ى ذل||ك ،ت||م اس||تعراض عملي||ات إنت||اج البيان||ات
بإس|||تخدام نم|||اذج مو ّح|||دة لتقي|||يم إنت|||اج البيان|||ات ونوعيتھ|||ا .وأدى إس|||تخدام اس|||تبيانات المس|||تخدمين
والمنتجين إلى تحسين محتوى التقييم سواء للطلب على البيانات أوعمليات إنتاجھ|ا .إض|افةً إل|ى ذل|ك،
ت ﱠم إجراء تشخيص ) (SWOTأي تحديد نقاط القوة؛ نقاط الض|عف؛ الف|رص؛ والمھ|ددات لتقي|يم ق|درة
ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات والوالي||ات عل||ى إنت||اج إحص||اءات كافي||ة ،وكامل||ة ،وف||ي الوق||ت
المناسب ،ويمكن الوصول إليھا بسھولة.
• الخطوة  :9إعداد مس ﱠودات االستراتيجيات القطاعية والوالئية لتطوير اإلحصاء:
وضع ھيكل التقرير ،وتم|ت مناقش|ته مليﱢ|ا م|ع لج|ان اإلحص|اءات ب|الوزارات واإلدارات والمؤسس|ات
والوالي||ات .وقام||ت اللج||ان بمناقش||ة تص||ورات ورؤى التط||وير ،وبح||ث المھ||ام التفويض||ية ،ووض||ع
اإلط||ار االس||تراتيجي ال||ذي يح||دد األھ||داف االس||تراتيجية ،وتط||وير اس||تراتيجيات التط||وير واس||تنباط
خطط العمل؛ وبذلك أمكن وضع خطط استراتيجية قطاعية لمدة  5سنوات ،إدرجت تكاليفھ|ا التقديري|ة
ضمن موازنة االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء.
• الخطوة  :10مصادقة ذوي االرتباط ،ووضع اللمسLات األخيLرة علLى االسLتراتيجية الوطنيLة
لتطويراإلحصاء ،واالستراتيجيات القطاعية لتطوير اإلحصاء ،واالستراتيجيات الوالئية لتطLوير
اإلحصاء:
وأخي||را ،عق||دت ورش||ة عم||ل ل||ذوي االرتب||اط ،ناقش||ت الس||مات الرئيس||ية لالس||تراتيجيات القطاعي||ة
والوالئية لتطوير اإلحصاء على التوالي .وأتاحت الورش|ة منب|را للمناقش|ات التفاعلي|ة وتوحي|د ال|رؤى
ح||ول القض||ايا الب||ارزة واالس||تراتيجيات والتوص||يات .وبن||اءاً عل||ى المالحظ||ات والتوص||يات ،إُع||دت
المس ﱠودات النھائية للوثائق .ومن المقرر أن تصدر الوثائق الختامية بعد اعتمادھم لھا.

26

 .3النظام اإلحصائي الوطني:
 1.3مفھوم النظام اإلحصائي الوطني:
بموجب قانون اإلحصاء الحالي في السودان )قانون اإلحص|اء لس|نة  ،(2004عل|ى الجھ|از المرك|زي
لإلحصاء "إنشاء نظام وطني للمعلومات اإلحصائية ،وتعزيز النظم" .ومع ذلك ،فإن القانون المذكور
 وھ||و ف||ي ج||وھره ق||انون للجھ||از المرك||زي لإلحص||اء  -ل||م يح||دد م||ا ھ||و المقص||ود بالنظ||ام ال||وطنيللمعلومات اإلحصائية؟ أوما ھي ال|نظم المقص|ودة الت|ي ينبغ|ي تعزيزھ|ا؟ .وحت|ى دوره التنس|يقي ورد
فق||ط كم||ا يل||ي" :تنس||يق العم||ل اإلحص||ائي ب||ين الوالي||ات ،أجھ||زة الوالي||ة ،وال||وزارات والوح||دات
الحكومية" .وفي جميع المواد الي وردت فيھا عب|ارات النظ|ام ال|وطني أو تعزي|ز ال|نظم؛ ل|م يش|ر إل|ى
مكونات النظام اإلحصائي الوطني صراحة .عليه ،فإن وضع تعري|ف ج|امع ق|اطع للنظ|ام اإلحص|ائي
الوطني والنظم الفرعية الم ﱢكونة له ،سيضمن بالتالي أن ھيكلية النظ|ام ال|وطني منسّ|قة ومتكامل|ة ،وأن
نظمه الفرعية سيتم إنشاءھا وتعزيزھا بطريقة أكثر تحديدا.
اإلنتاج اإلحصائي ،بما في ذل|ك عملي|ات نش|ر وإس|تخدام المنتج|ات اإلحص|ائية ،مش|روع يتطل|ب ب|ذل
مزيد م|ن الجھ|ود التعاوني|ة والتعاض|د ب|نمط وروح فري|ق العم|ل م|ع مجموع|ات واس|عة م|ن الس|كان
والمجتم|||ع ت|||ؤدي ك|||ل منھ|||ا وظائف|||ا ومھام|||ا ً مختلف|||ة .ويت|||ألف الفري|||ق م|||ن مس|||تخدمي ومنتج|||ي
وم||زودي البيان||ات/اإلحص||اءات ،أي أولئ||ك ال||ذين يقوم||ون بجم||ع وتص||نيف ،وإس||تخدام
وم||وردي/
ﱢ
وتزويد ،المواد الخام من البيانات ،على الترتيب .ومع ذل|ك ،تج|در اإلش|ارة إل|ى أن ك|ل مجموع|ة م|ن
ت متفاوتة في وظائف المجموعات األخرى .والكيانات الرئيسية داخل
ھذه المجموعات تشارك بدرجا ٍ
ھذه الفئات الواسعة ووظائفھا المترابطة تُش ﱢكل النظام اإلحص|ائي ال|وطني ف|ي بل| ٍد م|ا .ويتك|ون النظ|ام
اإلحص||ائي ال||وطني م||ن ال||نظم الفرعي||ة ،مث||ل ال||نظم اإلحص||ائية القطاعي||ة/ال||وزارات والمؤسس||ات،
والنظم اإلحصائية الوالئية؛ والتي بالطبع يجب أن تنشأ بطريقة راسخة وتعزيزھا بقوة ،كما ينبغي أن
تكون مصطﱠفة على نح ٍو وثيق ضمن النظام اإلحصائي الوطني .وفي العادة ،يتم تسيير وتنسيق النظام
اإلحص||ائي ال||وطني بواس||طة مكت||ب اإلحص||ائي ال||وطني ،أي الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ف||ي حال||ة
السودان .وبش|كل أكث|ر تحدي|دا ،تُع|رﱠف األط|راف الفاعل|ة ف|ي النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني عل|ى النح|و
التالي:
• المنتجون:
تشمل ھذه الفئة وكاالت إنتاج البيانات ف|ي القط|اع الع|ام – الجھ|از المرك|زي لإلحص|اء ،والوح|دات،
ال ُشعب ،األقسام ،في الوزارات واإلدارات واألجھزة التنفيذية ،والمؤسسات العام|ة مث|ل بن|ك الس|ودان
المركزي .وغيرھم من منتجي اإلحصاءات في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ،ومنظمات
المجت ﱠمع المدني ،ومؤسسات التدريب والبحوث.
• المستخدمون:
ُ
وتضم ھذه الفئة مؤسسات صياغة السياسات وصنع القرار ومصممي أطر التنمي|ة عب|ر الحكوم|ة ف|ي
الوزارات واإلدارات والمؤسس|ات والمؤسس|ات ش|به الحكومي|ة والمؤسس|ات العام|ة األخ|رى ،وك|ذلك
ش|||ركات القط|||اع الخ|||اص ،والمنظم|||ات غي|||ر الحكومي|||ة ،ومنظم|||ات المجتم|||ع الم|||دني ،والب|||احثين،
والشركاء في التنمية ،والمنظمات الدولية ،والمنظمات اإلقليمية والمناطقية ،وب|ين الم|دراء المس|ئولين
ع|||ن المتابع|||ة والتقي|||يم ،والمجموع|||ات الس|||كانية واألف|||راد ف|||ي المجتم|||ع .وغي|||رھم م|||ن مس|||تخدمي
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اإلحصاءات والبيانات ضمن النظام اإلحصائي الوطني كوسائل اإلعالم لما له من دور مھم في مجال
المناصرة ونشر المعلومات من خالل النشرات اإلعالمية وبث التصريحات الصحفية.
• المزودون/الموردون:
تش|مل ھ||ذه الفئ|ة المنش||آت/المؤسس|ات ف||ي القط|اع الع||ام ،والمؤسس|ات التجاري||ة ف|ي القط||اع الخ||اص،
والمؤسسات المالية بما فيھا البنوك وشركات التأمين ومكات|ب الص|رافة ،والمنظم|ات غي|ر الحكومي|ة،
ومؤسسات القطاع غير المنظم خاصة األسر واألفراد.
• مؤسسات/مراكز التدريب اإلحصائي والمؤسسات البحثية:
وتُس ِھم ھ|ذه الفئ|ة ف|ي تنمي|ة المھ|ارات اإلحص|ائية لمنتج|ي البيان|ات ومس|تخدميھا ،وأيض|ا ترقي|ة قيم|ة
ومستوى نوعية البيانات من خالل البحوث والتطوير والتحليل.
إن الھدف الجوھري من إنشاء نظ|ام وطن|ي لإلحص|اءات ونظم|ه الفرعي|ة المدرج|ة ف|ي اإلتج|اه الع|ام
للنظ||ام ،ھ||و وض||ع جمي||ع األط||راف الفاعل||ة ف||ي ص||ناعة إنت||اج البيان||ات مع||ا ،والعم||ل كفري||ق واح||د.
والنتائج المترتبة عن ذلك ،تتمثل في توليد منتج|ات البيان|ات متس|قة وموث|وق بھ|ا وقائم|ة عل|ى أس|اس
تلبي||ة الطل||ب بطريق||ة فعﱠال||ة ل||دعم إدارة وتط||وير المب||ادرات بم||ا ف||ي ذل||ك ص||ياغة السياس||ات وإتخ||اذ
القرارات الحيوية .وتقع على عاتق الوكالة الوطنية لإلحصاء للنظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني )أي الجھ|از
المركزي لإلحصاء في السودان( مسؤولية التنسيق الحك|يم لجھ|ود ومھ|ام األط|راف الفاعل|ة األساس|ية
كاف||ة ،مؤسس||يا وفني||ا وعملي||ا ،فيم||ا يتعل||ق ببرامجھ||ا وموازن||ات ھ||ا ،م||ن أج||ل تنظ||يم نظ||ام متكام||ل
لإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية للبلد .والجھاز المركزي لإلحصاء كمركز للنظ|ام ،ي|ؤدي أيض|ا
دور الوسيط ،والدافع ،والموجه الضابط ،لمجمل عمل النظام اإلحصائي الوطني ومكوناته.
 2.3خصائص النظم اإلحصائية الوطنية الجيدة:
• القدرة اإلحصائية  -النظام اإلحصائي الوطني الجيد ھو الذي لديه قدرة على تولي|د وإس|تخدام
اإلحصاءات عبر النظم اإلحصائية المكونة له على نحو منتظم ومستدام نسبيا .ومن ھن|ا تنش|أ
أھمية المنظور االستراتيجي لبناء القدرات اإلحصائية لألطراف الفاعلة األساسية كافة وعب|ر
النظام اإلحصائي الوطني بأكمله.
• الحياديLLة والشLLفافية والتكامLLل  -النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني الجي||د يعم||ل بحيادي||ة ف||ي جم||ع
البيان||ات ونش||رھا؛ ويض||من س||رية البيان||ات الم||وفّرة؛ ويق||وم عل||ى الموض||وعية والش||فافية
والتكامل واإلستقالل الذاتي في جميع عملياته .عالوة عل|ى ذل|ك ،تعم|ل مكون|ات النظ|ام عل|ى
إنت||اج البيان||ات ذات الص||لة )م||ن خ||الل التف||اعالت ب||ين المس||تخدمين والمنتج||ين( ،وتحوي||ل
البيان||ات إل||ى معلوم||ات م||ن خ||الل تحلي||ل السياس||ات/البح||وث؛ والتأك||د م||ن التوقي||ت المناس||ب
لصدور البيانات وفق|ا للتق|ويم الزمن|ي للنش|ر كنتيج|ة للتع|اون الجي|د واإلس|تجابة المتبادل|ة ب|ين
مزودي البيانات ومنتجيھا .وھكذا ،وعلى وج|ه التحدي|د ،يج|ب أن ي|تم إنت|اج ونش|ر وإس|تخدام
ﱢ
البيانات على نحو متوافق مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.
• المناصرة والوعي اإلحصLائي وضLبط الجLودة  -وھ|و دور تؤدي|ه بش|كل جي|د وس|ائل اإلع|الم
المختلفة في حش|د التأيي|د الواس|ع ح|ول أھمي|ة اإلحص|اءات للمجتم|ع والنش|ر الواس|ع للبيان|ات
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للجمھور ،بينما تضمن مؤسسات التدريب توفير بناء فعﱠال ومالئم للقدرات اإلحصائية .وتتسم
في||ه األط||راف الفاعل||ة األساس||ية كاف||ة ف||ي النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ب||وعي بإھمي||ة نوعي||ة
وجودة البيانات ،بمعنى اجتي|از البيان|ات الت|ي ي|تم تولي|دھا ف|ي النظ|ام جمي|ع اختب|ارات التقي|يم
عب||ر ك||ل أبع||اد ض||بط الج||ودة ،ووثوقي||ة الص||لة ،والدق||ة ،والش||مول ،واإلتس||اق ،والتوقي||ت
المناسب ،والوصول إليھا ،والمستويات المالئمة لتفصيل البيانات التجميعية.
ي تشخيص) 2تحديد نقاط القوة ،نق|اط الض|عف ،الف|رص ،المھ|ددات(
وفي سياق ھذه الخصائص ،أُجر ﱠ
للنظام اإلحصائي الوطني للسودان ،وتتلخص نتائج ھذا التشخيص في اإلطار ).(1
 3.3اإلطار التنظيمي لإلحصاء:
ينبني النظام اإلحصائي الوطني الفعﱠ|ال عل|ى جمل|ة م|ن التش|ريعات اإلحص|ائية المالئم|ة .الت|ي ينبغ|ي
عليھا أن توفّر إطارمؤسسيا وتنظيميا داعما إلنتاج اإلحصاءات الرسمية وإدارتھا؛ وضامنا لالستقالل
المھني للوكالة الوطنية لإلحصاء أي الجھاز المركزي لإلحص|اء والمؤسس|ات األخ|رى ض|من النظ|ام
اإلحص||ائي ال||وطني لتعزي||ز حيادي||ة ومص||داقية اإلحص||اءات الرس||مية ،فض||ال ع||ن س||رية البيان||ات
الشخصية لألفراد والطبيعية للمؤسسات.
وم||ن المؤك||د أن وتي|||رة الطل||ب عل||ى اإلحص|||اءات س||يزيد كثي||را حالم|||ا تت||وفّر اإلس||تجابة المالئم|||ة
للتطورات االجتماعية واالقتصادية والسياس|ية الت|ي م| ّر بھ|ا الس|ودان خاص|ة الحالي|ة الت|ي نش|أت من|ذ
إنفص|ال جن|وب الس|ودان .فس|نوات م|ن الص||راع جلب|ت معھ|ا عج||زا ض|خما ف|ي ت||وافر البيان|ات ت||رك
ظ|روف كھ|ذه ،ك|ان عل|ى الجھ|از المرك|زي
فراغا ھائال ينبغ|ي س|ده بوص|فه مھم|ة عاجل|ة .وف|ي ثم|ة
ٍ
لإلحصاء وبموجب قانون اإلحصاء لسنة  ،2004معالجة بعض التحديات الناجمة عن الطلب الض|خم
على البيان|ات .وم|ع ذل|ك ،ل|م يك|ن بمق|دوره وح|ده تص|حيح الوض|ع الماث|ل ف|ي غي|اب جھ|ود الكيان|ات
األخ|رى الالزم|ة لتكمل||ة الجھ|ود الت|ي يب||ذلھا الجھ|از .فالق|انون الم||ذكور ل|م ي|ؤدي إل||ى تمك|ين الجھ||از
المركزي لإلحصاء بدرجة كافية من أداء دوره اإلشرافي والرقابي على النظام اإلحصائي الوطني.
وذلك لألسباب التالية:
• ھناك أطراف فاعلة أخرى في النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني ل|ديھا لوائحھ|ا وتش|ريعاتھا الخاص|ة الت|ي
تستمد منھا صالحياتھا ومھامھا التفويضية .وھذه اللوائح والتشريعات كان|ت موج|ودة جنب|ا ال|ى جن|ب
قانون اإلحصاء لسنة  ،2004دون أي وضوح أو تحديد قاطع للجھة المناط بھا أداء الدور الرئيس في
الرقابة واإلشراف.
• قانون سنة  2004ھو في جوھره قانون خاص بالجھاز المركزي لإلحصاء وليس النظام اإلحصائي
الوطني بأكمله .حيث لم يتم في|ه ،كم|ا أش|ير إلي|ه س|ابقا ،تعري|ف النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني ،ول|م ي|تم
تحديد العالقات واإلرتباطات ب|ين دور الجھ|از المرك|زي لإلحص|اء ف|ي مقاب|ل دور ال|نظم اإلحص|ائية
الفرعية بصورة مفصﱠ|لة وواض|حة بم|ا في|ه الكفاي|ة .وعل|ى وج|ه الخص|وص ،ل|م يتط|رق الق|انون إل|ى
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مس|تخدمي اإلحص|اءات  -وب|دال م|ن ذل|ك ،فإن|ه يؤك||د عل|ى المش|تغلين بجم|ع البيان|ات اإلحص|ائية م||ن
خالل المسوحات أو اإلجراءات اإلدارية.
ول||ذلك ،ف||إن أي ق||انون إلنش||اء نظ||ام إحص||ائي وطن||ي يُ||نص في||ه عل||ى مواص||فات أدوار ومھ||ام وكال||ة
التنسيق وغيرھا من مكونات النظم الفرعية ال ب ﱠد من إصداره ووضعه حيز التنفيذ.
اإلطار ) :(1تحليل SWOT
نقاط القوة:
• توفّر روح العمل الجماعي بين الوزارات واإلدارات والمؤسسات/الواليات/الجھاز المركزي لإلحصاء وھيئة
الموظفين على التوالي ضمن النظام اإلحصائي الوطني؛ والقطاعات/الواليات أيضا تعترف بالحاج|ة إل|ى نظ|ام
إحصائي وطني قوي؛
• تمتع الجھاز المركزي لإلحصاء بصالحيات شبه ذاتية وبمكاتب فرعية ف|ي جمي|ع الوالي|ات ،يع|زز ل|يس فق|ط
جمع البيانات على المس|توى الق|ومي ب|ل أيض|ا التنس|يق ب|ين ال|نظم اإلحص|ائية القطاعي|ة )ال|وزارات واإلدارات
والمؤسسات( ودون الوطنية )الوالئية( إضافةً إلى ضمان إنتاج إحصاءات رسمية محايدة وموثوقة ،زائ|دا خل|ق
فرص لإلبقاء على الموظفين المھرة؛
• توفر كفاءات وقدرات فريدة من نوعھا في المؤسسات ضمن مكون|ات النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني تعط|ي ھ|ذه
المؤسسات ميزة نسبية على األخرى في أداء مھام إحصائية معينة )مثل قيام الجھاز المركزي لإلحصاء بإجراء
التعدادات والمسوحات واسعة النطاق؛ وإج|راء التع|دادات المدرس|ية ف|ي إط|ار نظ|ام إدارة المعلوم|ات التعليمي|ة
بواسطة وزارات التعليم العام على المستويين اإلتحادي والوالئي عل|ى ح|د س|واء؛ وجم|ع وتص|نيف المؤش|رات
اإلحص||ائية الص||حية م||ن المستش||فيات بواس||طة وزارات الص||حة عل||ى المس||تويين اإلتح||ادي وال||والئي عل||ى ح||د
سواء(؛
• ت||وفر إط||ار ح||ديث لمن||اطق الع | ّد الجغرافي||ة ومت||اح لإلس||تخدام لك||ل أص||حاب المص||لحة كإط||ار إلج||راء كاف||ة
مسوحات األسرة في السودان؛
• توفر تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية لتقوية العرض المكاني للبيانات ،وم|ن ث|م تس|ھيل فھ|م جمي|ع فئ|ات
مستخدمي البيانات للسياسات ،مثل صياغة خرائط للفقر؛
• وجود مركز للتدريب اإلحصائي يقوم بتدريب العاملين في مجال العمل اإلحصائي النظام اإلحصائي ال|وطني
بأكمله ،وأيضا للموظفين في القطاع الخاص.
نقاط الضعف:
• ع||دم فعالي||ة أو غي||اب التنس||يق داخ||ل الجھ||ات المعني||ة )ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات ،الواليات،الجھ||از
المركزي لإلحصاء( وب|ين مجم|ل مكون|ات النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني ي|ؤدي إل|ى مخرج|ات ض|عيفة م|ن حي|ث
المنتجات والخدمات اإلحصائية؛
• غي||اب التنس||يق داخ||ل اإلدارة العام||ة ف||ي الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء يعي||ق التنس||يق ال||داخلي للجھ||از ودوره
التنسيقي في النظام اإلحصائي الوطني بأكمله على حد سواء.
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الفرص:
• طلب عالي على البيانات بسبب متطلبات اإلدارة بالنتائج والبيانات الداعمة للتخطيط والرصد والتقييم ألُطر
التنمي||ة الوطني||ة والدولي||ة ]ورق||ة االس||تراتيجية المرحلي||ة لتخفي||ف ح||دﱢة الفق||ر ،والبرن||امج الثالث||ي لإلنق|||اذ
االقتص||ادي )(2013-2011؛ والخط||ة االس||تراتيجية الثاني||ة )(2016-2012؛ واألھ||داف اإلنمائي||ة لأللفي||ة،
وخطط التنمية القطاعية[؛
• ت||وفّر دع||م رفي||ع المس||توى للسياس||ات المتعلق||ة بتط||وير اإلحص||اءات ف||ي الس||ودان إض||افةً إل||ى ت||وافر إرادة
سياسية قوية إلحداث نقلة نوعية تؤسس لنظام إحصائي وطني فعﱠال؛
• توفّر دعم دولي واس|ع النط|اق م|ن أج|ل تط|وير اإلحص|اءات ف|ي البل|دان ذات ال|دخل الم|نخفض م|ن خ|الل
أنشطة منتدى الشراكة في اإلحصاء م|ن أج|ل التنمي|ة للق|رن ] 21ب|اريس  [21؛ وبن|وك التنمي|ة وغيرھ|ا م|ن
المنظمات الدولية والجھات المانحة؛
• توفّر التعاون بين بلدان الجنوب – الجنوب اإلفريقي ومنظمات اقاليمه الجغرافية الفرعية إض|افةً إل|ى ت|وفّر
األطر الدولية ،والبرامج والمبادرات ومجموعة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية .وك|ذا وج|ود ب|رامج
وأنشطة إقليمي|ة مث|ل ال|نظم العام|ة لنش|ر البيان|ات ،وبرن|امج المقارن|ات الدولي|ة إلفريقي|ا ،وأنش|طة المفوض|ية
اإلحصائية إلفريقيا ،منتدى إفريقيا من أجل تطوير اإلحصاءات.
المھددات:
• الصراعات الداخلية تؤثر سلبا على تنفيذ التعدادات السكانية وبرامج المس|وحات م|ن حي|ث نق|ص التغطي|ة،
وضعف جمع البيانات ،وعدم وجود بيانات تمثيلية سواء على الصعيد الوطني أومناطق النزاعات؛
• ضعف االقتصاد ي|ؤدي إل|ى محدودي|ة تموي|ل النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني لتط|وير اإلحص|اءات إض|افةً إل|ى
انخفاض مستوى تحديد األولويات المتعلقة بإنتاج اإلحصاءات؛
• ضعف شروط خدمة العاملين في مجال اإلحصاء وتدني بيئة عمل دون المس|توى المعي|اري ق|د ي|ؤدي إل|ى
ضعف التجاوب مع استراتيجيات إعادة بناء النظام اإلحصائي الوطني؛
• تعدد متطلبات التقارير التي تطلبھا الجھات المانحة وعدم إتساقھا أو توافقھا مع معايير التقارير الوطنية.
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 4.3دور مختلف ذوي اإلرتباط في النظام اإلحصائي الوطني:
الجھاز المركزي لإلحص|اء ھ|و الوكال|ة المركزي|ة لتط|وير اإلحص|اءات ف|ي الس|ودان ومح|ور النظ|ام
اإلحصائي الوطني ،ھذا بوصفه منسقا و ُميسﱢرا لعمل النظام بأكمله .كم|ا أن|ه أيض|ا ُمن|تِج لإلحص|اءات
التفويضية الرسمية مثل الحسابات القومية ،وإحصاءات التجارة الخارجية ،وال|رقم القياس|ي للمس|تھلك
)مقي||اس مع||دل التض||خم( ،والكت||اب اإلحص||ائي الس||نوي ،وكتي||ب الس||ودان ف||ي أرق||ام .ويُن |تِج ك||ذلك
اإلحصاءات غير التفويضية من خالل التعدادات والمسوحات بالعينة.
ومع ذلك ،وعالوة ع|ن الجھ|از المرك|زي لإلحص|اء ،ھن|اك آخ|رين م|ن ذوي اإلرتب|اط يش|اركون ف|ي
إنتاج وإستخدام اإلحصاءات أھمھم ما يلي:
• وح||دة الفق||ر ف||ي اإلدارة العام||ة للسياس||ات والتخط||يط والدراس||ات ب||وزارة المالي||ة واالقتص||اد
الوطني اإلتحادية؛
• المجلس القومي للسكان )األمانة العامة(؛
• المجلس القومي للتخط|يط االس|تراتيجي المس|ؤول ع|ن إع|داد الخط|ة رب|ع القرني|ة للتنمي|ة ف|ي
الس||ودان ) (2031 - 2007والخط||ط االس||تراتيجية متوس||طة الم||دى الم ﱢكون||ة لھ||ا )-2007
(2031 - 2027) ،(2026 - 2022) ،(2021 - 2017) ،(2016 - 2012) ،(2011
على التوالي؛
• الوزارات والمؤسسات اإلتحادية؛
• الوزارات والمؤسسات الوالئية؛
• القطاع الخاص؛
• المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛
• مؤسسات التدريب والبحوث؛
• شركاء التنمية.
 1.4.3الجھاز المركزي لإلحصاء:
يھدف اإلطار التفويضي الرسمي للجھاز المركزي لإلحصاء على نحو أكثر تحديدا ،إلى إنشاء النظام
اإلحصائي الوطني وصونه لض|مان جم|ع ومعالج|ة وتحلي|ل ونش|ر المعلوم|ات اإلحص|ائية المتكامل|ة،
والقيام بدور وكالة التنسيق والمتابعة واإلشراف على النظام اإلحصائي الوطني .كما عليه مس|ؤوليات
أخرى تشمل ما يلي:
• تق||ديم خ||دمات معلوم||ات إحص||ائية وطني||ة ذات ج||ودة عالي||ة ع||ن األوض||اع االقتص||ادية
واالجتماعي||ة والبيئي||ة للس||كان ويك||ون ق||ادرا عل||ى تنظ||يم إطارعم||ل للنظ||ام اإلحص||ائي
االجتماعي/االقتصادي في البلد لتوجيه عمليات صياغة السياسات؛
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• تعزيز معايير جمع ومعالج|ة وتحلي|ل ونش|ر اإلحص|اءات لض|مان اإلتس|اق ف|ي النوعي|ة،
ومدى كفاية التغطية ،وموثوقية النظام اإلحصائي الوطني ونظمه الفرعية؛
• تق||ديم التوجي||ه ال||الزم وتنمي||ة المھ||ارات وغيرھ||ا م||ن المس||اعدات الت||ي ق||د يحت||اج إليھ||ا
المنتجون والمستخدمون والموردون اآلخرون؛
• تعزي||ز التع||اون والتعاض||د والتنس||يق بخاص||ة داخ||ل ال||نظم الفرعي||ة وترش||يد العم||ل ب||ين
ومزودي اإلحصاءات على المستويات الوطني|ة والوالئي|ة والقطاعي|ة
منتجي ومستخدمي
ﱢ
لتجنب اإلزدواجية في الجھود ،وضمان اإلستخدام األمثل للموارد الشحيحة؛
||زودي
• تعزي|||ز  -كون|||ه ب|||ؤرة النظ|||ام اإلحص|||ائي ال|||وطني  -التع|||اون م|||ع مس|||تخدمي وم| ﱢ
اإلحصاءات على المستويين اإلقليمي والدولي؛
• ضمان أن ترتيبات التنسيق مع شركاء التنمية والجھات المانحة قد ت ﱠم وضعھا تمكينا م|ن
التنس|||يق الف ﱠع|||ال لم|||دخالتھم بم|||ا ف|||ي ذل|||ك المس|||اعدات الفني|||ة والتموي|||ل لص|||الح تط|||وير
اإلحصاءات في البلد؛
• ض||مان أن المع||ايير المتف||ق عليھ||ا وط||رق جم||ع البيان||ات وتجھيزھ||ا/تص||نيفھا وتحليلھ||ا
والمحافظة عليھا عليھا قد ت ﱠم اعتمادھا واإللتزام بتطبيقھا؛
• تب||ادل الب||رامج عب||ر النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني لتحقي||ق أقص||ى ق||در م||ن الت||آزر ودع||م
مجموع||ة ذوي اإلرتب||اط األخ||رى الت||ي ق||د ال تك||ون ق||ادرة عل||ى المش||اركة ف||ي النظ||ام
اإلحصائي الوطني،
• العمل  -بوص|فه نقط|ة ارتك|از النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني  -عل|ى تس|ھيل ،وحش|د/تعبئ|ة،
وتحفي|||ز ،وإع|||ادة توجي|||ه ذوي اإلرتب|||اط اآلخ|||رين م|||ن المنتج|||ين عل|||ى مس|||توى النظ|||ام
ومزودي البيانات.
الفرعي ،ومستخدمي،
ﱢ
.
 2.4.3إدارة السياسات الكلية بوزارة المالية واالقتصاد الوطني:
إدارة السياسات الكلية بوزارة المالية واالقتص|اد ال|وطني تق|ع عليھ|ا مس|ئولية رب|ط مج|اميع االقتص|اد
الكلي وتوضيح حالة االقتصاد السوداني بالقيام بتحليل معمق للبيانات الت|ي يوفرھ|ا الجھ|از المرك|زي
لإلحص||اء وبن||ك الس||ودان مث||ل بيان||ات الن||اتج المحل||ي اإلجم||الي وتوزيع||ه ف||ي القطاع||ات الحقيقي||ة
والقطاعات الخدمية ،نسبة نمو االقتصاد مؤشر األرقام القياسية ألسعار المس|تھلك والتض|خم ،العطال|ة
وميزان المدفوعات....الخ.
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 3.4.3وحLLدة الفقLLر فLLي اإلدارة العامLLة للسياسLLات والتخطLLيط والدراسLLات بLLوزارة الماليLLة واالقتصLLاد
الوطني اإلتحادية:
ھذه الوحدة ،كمنس|ق لعملي|ة إع|داد ورق|ة االس|تراتيجية المرحلي|ة لتخفي|ف ح| ﱠدة الفق|ر ،تحت|اج للبيان|ات
ِإلعدادھا؛ وفي ذلك تتعاون مع الجھاز المركزي لإلحصاء في تحديث البيان|ات م|ن خ|الل المس|وحات
الجديدة؛ وتسھيل إجراء المسوحات القومية للبيانات األساسية ،ومس|وحات ت|وفير بيان|ات الرص|د مث|ل
اس|تبيان مؤش|ر الرف|اه األساس|ى .وق|د ش|اركت الوح|دة ف|ي إس|تخدام البيان|ات فض|ال ع|ن تس|ھيل إنت|اج
البيانات ذات الصلة وبناء نظام قاعدة بيان|ات معلوم|ات مؤش|رات الفق|ر ،والت|ي ي|تم توفيرھ|ا بواس|طة
الجھاز المركزي لإلحصاء والوزارات واإلدارات والمؤسسات المختلفة.
 4.4.3المجلس القومي للسكان )االمانة العامة(:
األمانة العامة للمجلس القومي للسكان ھى المؤسسة الوطنية المسئولة عن صياغة السياسات الس|كانية
للبالد ووضع الب|رامج والخط|ط الس|كانية .ك|ذلك تق|ع عل|ى عاتقھ|ا مس|ئولية تنس|يق ومتابع|ة تنفي|ذ ھ|ذه
البرامج والخطط السكانية .كما تقوم االمان|ة العام|ة حالي|ا ً بتنس|يق إع|داد التقري|ر ال|وطني بش|أن التق|دم
المحرز في تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية بدعم م|ن برن|امج األم|م المتح|دة اإلنم|ائي ال|ذي يس|اعد ف|ي
بناء القدرات في مجال تحليل السياسات والرصد والتقييم والتنس|يق ب|ين الش|ركاء والجھ|ات المش|اركة
م||ن إدارة التع||اون ال||دولي ف||ي وزارة المالي||ة واالقتص||اد ال||وطني ،وزارة الخارجي||ة ،وزارة التعل||يم،
وزارة الرعاية والضمان االجتم|اعي ،وزارة الص|حة ،المجل|س الق|ومي للتخط|يط االس|تراتيجي ،بن|ك
السودان المركزى والجھاز المركزي لإلحصاء .وفى ھذا الصدد تعمل االمانة العامة للمجلس الق|ومي
للسكان من خالل مجموعات عمل من الوزارات والمؤسسات المختلفة.
يتمث||ل دور الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ف||ي التحق||ق م||ن ص||حة المؤش||رات المنتج||ة وق||د أوص||ى ف||ي
التقرير األخير المتعلق بتحققه ف|ي تقري|ر األلفي|ة لع|ام 2010م ب|ان يق|ر المجل|س الق|ومي للس|كان ھ|ذه
المھمة ويج|ب إعطائھ|ا األولوي|ة القص|وى ل|دعم وتعزي|ز الق|درات اإلحص|ائية م|ن اج|ل تق|ديم بيان|ات
موثقة ودقيقة تساعد على رصد ومتابعة وتقييم األداء فيما يتعلق بالتقدم نحو األھداف اإلنمائية لأللفية.
 5.4.3المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي:
في األساس ھو مستخ ِدم للبيانات ،ودوره على وجه التحدي|د تق|ديم اإلحتياج|ات م|ن البيان|ات/المطلوب|ة
م||ن خ||الل إج||راء تقي||يم الحتياج||ات أط||ر التنمي||ة ]الخط||ط االس||تراتيجية ،البرن||امج الثالث||ي الس||تدامة
االستقرار االقتصادي[ ،وفي ھذا الصدد يعمل مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني لتوفيرھا.
والمزودون لإلحصاءات:
 6.4.3المنتجون والمستخدمون
ﱢ
تتن||وع الجھ||ات األخ||رى المنتِج||ة والمس||تخ ِدمة والم||زودة لإلحص||اءات ف||ي الس||ودان وفق||ا ألطرھ||ا
التفويضية الرسمية المبينة في نطاق مھامھ|ا ومس|ؤولياتھا .ف|الوزارات المعني|ة مباش|رة باإلحص|اءات
تضع السياسات والنظم واللوائح ،وتُ ِع ّد المعايير ،ونظم التفتيش واإلشراف ورصد وتقييم األداء .وھذه
الوزارات واإلدارات والمؤسسLات،عل|ى المس|تويين اإلتح|ادي وال|والئي عل|ى ح|د س|واء ،ھ|ي مص|در
أساس||ي لإلحص||اءات المترتب||ة ع||ن اإلج||راءات اإلداري||ة .ومنظمLLات المجتمLLع المLLدني إل||ى جان||ب
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المنظمLLات غيLLر الحكوميLLة ،وف||ي س||ياق أداء وظائفھ||ا ،تق||وم بإنت||اج وإس||تخدام البيان||ات واإلحص||اءات
لمراقب|||ة الب|||رامج و الغ|||راض المناص|||رة والتأيي|||د والتوعي|||ة ،وم|||ن ث|||م تس|||اعد عل|||ى رف|||ع مكان|||ة
اإلحصاءات في البلد .أما القطاع الخاص ،من ناحية أخرى ،فيسعى إلى اإلحص|اءات إلتخ|اذ ق|رارات
إس||تثمارية س||ليمة؛ كم||ا يُن |تِج أيض||ا البيان||ات ض||من تق||اريره ،الت||ي تش | ﱢكل مص||درا مھم||ا للمعلوم||ات
اإلحص||ائية للمس||وحات الخاص||ة بالمؤسس||ات والش||ركات .إض||افةً إل||ى ذل||ك ،يس||ھم ھ||ذا المص||در ف||ي
تصنيف الحسابات القومية .والحال ھك|ذا  ،يعتب|ر القط|اع الخ|اص مس|تخدما ومنتج|ا وم|زودا للبيان|ات
اإلحصائية ضمن النظام اإلحصائي الوطني.
وتس||اعد وسLLائل اإلعLLالم ف||ي تس||ليط الض||وء عل||ى أھمي||ة اإلحص||اءات بإس||تخدامھا البيان||ات ف||ي دع||م
أخبارھ||ا وقصص||ھا ،وتف||ديمھا اإلحص||اءات المنش||ورة بانتظ||ام إل||ى أف||راد الجمھ||ور ،كم||ا أنھ||ا ت||دعم
المؤسسات اإلحصائية بتعبئة تعاون المجتمع عند إجراء المسوحات اإلحصائية والتعدادات واألنش|طة
اإلحصائية األخرى.
أم||ا مؤسسLLات التLLدريب والبحLLوث فت||ؤدي دورا أساس||يا ف||ي تط||وير الق||درات اإلحص||ائية م||ن خ||الل
التدريب وإستخدام اإلحصاءات والمشاركة الفعﱠالة في التنقيب والبحث عن البيانات وتحليلھا من خالل
إع||داد البح||وث المتعلق||ة بالسياس||ات وتحليلھ||ا  .أم||ا ﺷLLركاء التنميLLة والجھ||ات المانح||ة ،م||ن ج||انبھم،
فيقدمون التمويل والمساعدة الفنية؛ كما يس|تخدمون أيض|ا اإلحص|اءات لتحدي|د القطاع|ات الت|ي تحت|اج
إلى الدعم المالي و الفني ،ومتابعة تقارير التنمية.
وفي جميع ھذه الوظائف والمھام التي يقوم بھا ذوي اإلرتباط كشركاء في النظام اإلحصائي ال|وطني،
يق||ع عل||ى ع||اتق الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ع||بء المس||ؤولية ف||ي تعبئ||ة ،وتحفي||ز ،وض||بط عم||ل
األعضاء
اآلخرين في النظام.
ِ
 5.3ترتيبات التنسيق الحالية:
النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ھ||و ذل||ك النظ||ام ال||ذي يجم||ع ك||ل ذوي اإلرتب||اط األساس||يين والمؤسس||ات
العاملة في مجال إنتاج وتوريد وإستخدام البيانات معا .وكذلك ھو النظام الذي تصطّف فيه ك|ل ب|رامج
ذوي االرتب||اط ،وي||تم في||ه تطبي||ق المع||ايير الموض||وعة .والجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ھ||و الوكال||ة
المسؤولة إلداء دور محور النظام ،المناط بھا تنسيق ومراقبة النظام اإلحصائي ال|وطني ف|ي الس|ودان
واإلشراف عليه ،وضمان التقيﱡد بالمعايير الدولية والوطنية .لكن ،وكما ھو الح|ال اآلن ،تب|دو ال|روابط
داخل النظام اإلحصائي الوطني غير متسقة ،وغير رسمية ،وضعيفة نسبيا.
والجھاز المركزي لإلحصاء ،على الرغم مما ورد في قانون اإلحصاء لسنة  2004عن دوره كمنسق
لعمل النظام اإلحصائي الوطني في البالد ،إال أنه لم ينشء أجھزة تنسيق رسمية ،بل يحتفظ في الوقت
الراھن بعالقاته مع مستخدمي ومنتجي البيانات من خالل تفعيل آليات مؤقتة مثل اللجان اآلنية ،وفّرق
العم||ل ،وورش العم||ل والحلق||ات الدراس||ية .وف||ي الواق||ع ،يعتب||ر ع||دم وج||ود آلي||ات أو اجھ||زة دائم||ة
للتنسيق اإلحصائي نقطة الضعف األساسية في النظام اإلحصائي الوطني في السودان .بل ل|يس ھن|اك
فھم مشترك وشامل للتبعات المترتبة عن أنشطة أحد القطاعات على القطاعات األخرى.
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ومع ذلك ،فإن ھناك ثمة إجماع على الحاجة إلى التنسيق والتع|اون ب|ين منتج|ي البيان|ات ومس|تخدميھا
من أجل:
أ-

منع االزدواجية في الجھود وإنتاج بيانات غير متسقة؛

ب-

تحقيق أكبر قدر من المردودية من إستخدام الموارد الشحيحة؛

ج-

تجنب تداخل األھداف والمھام بين مكونات النظام؛

د-

إنتاج بيانات ذات نوعية أعلى.

 6.3الطلب على البيانات:
ف||ي ح|||ين أن التح|||ديات الت|||ي تواج||ه جان|||ب ع|||رض البيان|||ات أي نظ||م اإلنت|||اج ،تب|||دو واض|||حة ج|||دا
واستراتيجيات التعامل معھا ُمع ﱠدة بشكل معقول ،فإن وضع الطلب عل|ى البيان|ات ل|م ي|زل غي|ر مفھ|وم
بدرجة كافية عند المستخدمين والمنتجين على حد سواء .وعلى الرغم من أن نظام مواصفات البيانات
المطلوبة ضعيف للغاية ،فليس من المھم فقط التحديد الواضح لالحتياجات من البيانات في نطاق أط|ر
التنمية القائمة ،بل من الض|روري أيض|ا اإلق|رار ب|أن مب|ادرات التنمي|ة الجدي|دة س|وف تتطل|ب بيان|ات
إضافية .عليه ،يجب تحقيق حالة توازن بين جانبي العرض والطلب .وبالمث|ل ،يج|ب أن تُع|الَج قض|ايا
كفاية وتوقي|ت البيان|ات لض|مان ت|زامن الع|رض والطل|ب بحي|ث يمك|ن أن ت|ت َم عملي|ات وض|ع ورص|د
وتقييم سياسات ونتائج التنمية بطريقة فعﱠالة.

 7.3أنواع البيانات الرئيسية:
المھم||ة التفويض||ية الرس||مية للنظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ھ||ي ت||وفير معلوم||ات إحص||ائية ع||ن القض||ايا
االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والبيئية المختلفة )أنظر الج|دول رق|م  1واإلط|ار  (2الت|ي ي|تم
جمعھا من مصادر مختلفة .واستنادا على ھذه اإلحصاءات ،وفّر النظام اإلحصائي الوطني كثي|ر م|ن
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية األساسية )أنظر الجدول .(2
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إحصاءات اقتصادية
إحصاءات االقتصاد الكلي:
• الناتج المحلي اإلجمالي
• معدالت التضخم
• الواردات والصادرات
• إحصاءات نقدية
• ميزان المدفوعات
• اإلستثمار األجنبي المباشر
• اإلستثمار المحلي
• إحصاءات العون األجنبي
• احصاءات الدين الخارجى
• إحصاءات التمويل األصغر
• إحصاءات التأمين
• إحصاءات التجارة
• االقتراض المصرفي التجاري
• أذونات/سندات الخزانة
• عمليات الحكومة المالية
• ضريبة القيمة المضافة
إحصاءات األعمال واإليرادات:
• إحصاءات األعمال
• القيمة المضافة
• الناتج اإلجمالي
• إستخدام القدرات )من المسح(
• العمل في الصناعات )من
المسح(
• أسعار المنتجين
• السيّاح األجانب – القادمين
والمغادرين
• تجھيزات المنشأت )المسكن(
• السجل التجاري

الجدول  :1أنواع البيانات الرئيسة
إحصاءات إجتماعية وديمغرافية

إحصاءات أخرى

إحصاءات البيئة:
اإلحصاءات السكانية والديموغرافية:
• معدالت
• وفيات الرضع
تدھور األراضي/التعرية
• وفيات األطفال دون الخامسة
• إحصائيات إزالة الغابات
• الخصوبة في سن المراھقة
• المياه والصرف الصحي
• وفيات األمھات
• بيانات األرصاد الجوية
• متوسط العمر المتوقع عند الميالد
• مع|||||دالت اإلص|||||ابة في|||||روس نق|||||ص • الكوارث الطبيعية
المناعة البشرية/االيدز
• حطب الوقود لالستھالك
• إستخدام الطاقة وإنتاجھا
• حاالت اإلصابة بالمالريا
• الحياة البرية
• التحصين
• التغذية
إحصائيات البنية التحتية:
• إحصاءات الفقر )غير مكت ﱠملة(
• إحصاءات الطرق
• معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم
والنقل والمواصالت
• اإللمام بالقراءة والكتابة
• اإلتصاالت
• إحصائيات التعليم الفني العالي
• تعريفة الكھرباء
• نسبة التالميذ إلى المعلمين
• إحصاءات اإلسكان
• إحصاءات الصعوبات الخاصة
• أسعار البناء والتشييد
العمالة والعطالة:
• معدالت النشاط االقتصادي
• حجم وتكوين قوة العمل
• المھن
• معدالت العطالة
القضايا البينية:
• قضايا النوع

اإلحصاءات الزراعية:
• اإلنتاجية
• المساحة
• المدخالت
• أعداد الحيوانات وفقا للنوع
• صيد السمك
• توافر األسواق
• خدمات اإلرشاد الزراعي
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اإلطار  :2اإلحصاءات االقتصادية األساسية التي يوفّرھا النظام اإلحصائي الوطني
إحصاءات الحسابات القومية:
يقوم الجھاز المركزي لإلحصاء بتصنيف تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي السنوية بإستخدام النظام المعياري
 .SNA68وبدأ الجھاز المركزي لإلحصاء بتطبيق النظام المعياري  SNA93على القطاع الحكومي والقطاع المالي.
وتصنيف الحسابات القومية يتم بإستخدام المعلومات الواردة من عدة مصادر من بينھا الجھاز المركزي لإلحصاء.
وفعليا ،كافة المعلومات التي يوفّرھا الجھاز المركزي لإلحصاء ھي مدخالت في الحسابات القومية ،وكذلك يتم جمع
بعض المعلومات مباشرة من المؤسسات والمؤسسات األخرى في النظام اإلحصائي الوطني أو بإرسالھا بالبريد
اإللكتروني للجھاز المركزي لإلحصاء.
ضريبة القيمة المضافة:
ضريبة القيمة المضافة ھي الضريبة المفروضة على السلع والخدمات اإلستھالكية عند نقاط اإلنتاج والتسويق،
وتفرض أيضا على قيمة السلع والخدمات المستوردة عند عند نقطة التخليص الجمركي .وھذه الضريبة تساوي ٪17
من قيمة ھذه السلع والخدمات .ويتم الحصول على بيانات ضريبة القيمة المضافة بصورة شھرية من مؤسسات تجارية
معينة .ولكن ھناك حاجة لتحسين جمع بيانات ضريبة القيمة المضافة لضمان شمولھا.
إحصاءات المالية العامة:
تجُمع إحصاءات المالية العامة من الوزارات المركزية والوالئية .وتوفّر ھذه المعلومات ُمدخال رئيسيا لتقدير الناتج
المحلي اإلجمالي بإستخدام نھج اإلنفاق.
إحصاءات الرقم القياسي ألسعار المستھلك )مؤﺷر قياس التضخم(:
يقوم الجھاز المركزي لإلحصاء بجمع أسعار السلع والخدمات االستھالكية من المناطق الحضرية والريفية لجميع
واليات السودان )حاليا  17والية( .حيث تُختار من كل والية منطقتان حضرية ومنطقتان ريفية لحساب الرقم القياسي
لألسعار و معدالت التضخم ونشرھما في األسبوع األول من الشھر التالي .وتوفّر مسوحات األسعار أيضا الرقم
القياسي ألسعار المستھلك الذي يبين بشكل أفضل تحركات األسعار فيما يتعلق بأنماط مستويات المعيشة ،وكذلك نمط
األسعار في الريف والحضر .ويت ﱠم حساب األرقام القياسية ألسعار المستھلك للسودان بإستخدام مسح األسرة السريع
في العام ) 2007سنة األساس .(100 = 2007
إحصاءات التجارة:
الجھاز المركزي لإلحصاء ھو المسؤول عن تصنيف إحصاءات التجارة الخارجية .بينما إدارة الجمارك ھي مصدر
ھذه البيانات .ومنذ العام  1992جرى إدخال النظام اآللي للبيانات الجمركية في معظم مكاتب الجمارك في السودان،
لتجھيز سجالت التجارة الجمركية .وت ﱠم تنصيب نظام المتابعة األوربي في الجھاز المركزي لإلحصاء ،منذ العام
 ،1996لتصنيف ومعالجة بيانات التجارة الخارجية .ويصدر الجھاز المركزي لإلحصاء التقرير السنوي للتجارة
الخارجية الذي يحتوي على إحصاءات سنوية عن الصادرات ،والواردات ،وإعادة الصادر ،حسب السلع ،والدول.
وينتج أيضا سنويا ملخص إحصاءات تجارة السودان الخارجية المنتجة .و يشتمل التقرير عادة على الميزان التجاري،
صادرات النفط والمنتجات النفطية والمنتجات غير النفطية ،وملخص للصادرات والواردات والميزان التجاري حسب
الدول.
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تابع اإلطار  :2اإلحصاءات االقتصادية األساسية التي يوفّرھا النظام اإلحصائي الوطني
مؤﺷر أسعار المنتجين:
أجرى الجھاز المركزي لإلحصاء مسحا صناعيا في العام  2010بالنسبة لبيانات العام  2009غطى جميع السودان.
وحاليا يبدي الجھاز المركزي لإلحصاء إھتماما كبيرا بالقطاع الصناعي .ويقوم الجھاز المركزي لإلحصاء بجمع
أسعار المنتجين عند بوابة المصنع بصورة فصلية/ربع سنوية منذ العام  2009من عينة من المنشآت الصناعية التي
تقع في مناطق مختلفة من البالد ،وبيانات عن األنشطة التي تقوم بھا كما ھي معرﱠفة وفقًا لنظام التصنيف الصناعي
المعياري – التعديل الثالث .والمعلومات عن األسعار متاحة لحساب مؤشر أسعار المنتجين للصناعات المختلفة.
وھناك نوايا لتوسيع مؤشر أسعار المنتجين لتغطية قطاعات أخرى مثل الزراعة ،والتعدين ،والمحاجر.
الطاقة ،والبناء والتشييد:
ّ
تصدر إحصاءات الطاقة واإلحصاءات الخاصة بإمدادات وتوليد الكھرباء من وزارة الكھرباء ،بينما تتوفر إحصاءات
الطاقة األخرى من وزارة الطاقة والموارد المعدنية بشكل رئيسي .إضافةً إلى أشكال أخرى من إحصاءات الطاقة التي
يتم جمعھا من خالل المسوحات األسرية والتعدادات .أما فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد ،فيستخدم الجھاز المركزي
لإلحصاء الطريقة غير المباشرة لتقدير األنشطة في ھذا القطاع.
ميزان المدفوعات:
يقوم بنك السودان المركزي بتصنيف ميزان المدفوعات بإستخدام بيانات واردة من الجھات التالية :مصلحة الجمارك،
وزارة المالية ،ديوان الضرائب ،والفنادق .وبيانات ميزان المدفوعات ھي أحد المدخالت لتقدير الناتج المحلي
اإلجمالي .إضافةً إلى ذلك يقوم البنك بصورة دورية بجمع البيانات المتعلقة باحتياطيات البنوك التجارية )عبر المسح
المصرفي النقدي(.
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الجدول  :2بعض االصدارات والمؤﺷرات االقتصادية واالجتماعية التي يصدرھا النظام اإلحصائي الوطني
الجھاز المركزي لإلحصاء:
رقم

بنود البيانات

اإلصدارات

العدد األخير

وتيرة اإلصدار

1

مجلد الحسابات القومية

المؤشرات األساسية للحسابات القومية

سنوي

يونيو 2011

2

التقرير السنوي للحسابات القومية

الناتج المحلي اإلجمالي والمؤشرات االقتصادية األخرى

سنوي

2008-2006

3

ملخص إحصاءات التجارة الخارجية

الميزان التجاري ،ملخص للص|ادرات وال|واردات ،مؤش|رات ع|ن سنوي
الشركاء األساسيين في الصادرات والواردات

2010-2000

4

الكتاب اإلحصائي السنوي

البيانات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافي|ة .ويحت|وي الكت|اب سنوي
على  20فص|ال يخ|تص ك|ل منھ|ا بأح|د القطاع|ات الرئيس|ية تت|وفّر
عنھا بيانات لمدة ثالث سنوات حسب الوالية

2009

5

األرقام القياسية ألسعار المستھلك

شھريا

فبراير 2012

األرقام القياسية ألسعار المستھلك ،وفقا لبنود سلة المستھلك.

6

األرقام القياسية ألسعار المستھلك السنوية تحرك|||ات أس|||عار بن|||ود االس|||تھالك ،واألرق|||ام القياس|||ية ألس|||عار سنوي
المستھلك )معدالت التضخم(

مارس 2012

سنوي

7

األسعار الدولية المقارنَة

بيانات ومؤشرات

8

تقرير التعداد القومي للسكان والمساكن

بيان||ات ع||ن الخص||ائص االقتص||ادية واالجتماعي||ة والديموغرافي||ة كل  10سنوات
للسكان ،إضافةً إلى بيانات عن ظروف المسكن
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2010
2011

بنك السودان المركزي:
رقم

اإلصدارات

1

العرض االقتصادي والمالي

2

النش||رة اإلحص||ائية للتج||ارة
الخارجية
كتي|||ب االقتص|||اد الس|||وداني
في أرقام
النشرة االقتصادية
نشرة سعر الصرف اليومي
النشرة الدورية االقتصادية

3
4
5
6

بنود البيانات

وتيرة اإلصدار

 (1القطاع الخارجي :ويش|مل مي|زان الم|دفوعات ،المس|حوبات والمخصص|ات م|ن الق|روض ربع سنوي
والمنح ،الحسابات غير المرئية الحالية ،موقف قروض القط|اع الع|ام ،إتفاقي|ة التج|ارة وال|دفع
مع مصر ،الصادرات ،الواردات ،أسعار الصرف ،والتداوالت بالنقد األجنبي.
 (2القط||اع الم||الي :ويش||مل الموازن||ة الموحّ ||دة للمص|ارف التجاري||ة ،موازن||ة بن||ك الس||ودان
المرك||زي ،تحلي||ل الودائ||ع المص||رفية ،رص||د ت||دفق التموي||ل المص||رفي ،ھ||وامش ال||ربح م||ن
المع||امالت التجاري||ة اإلس||المية بالمرابح||ة ،ص||فقات ت||داول األس||ھم ببن||ك الخرط||وم ،ع||رض
النق|||ود والعوام|||ل الم|||ؤثرة علي|||ه ،رأس الم|||ال/االحتي|||اطي النق|||دي ،األوراق المالي|||ة )ش|||مم
وشھامة( ،األرقام القياسية ألسعار المستھلك ومعدالت التضخم ،التداوالت في سوق األوراق
المالية ،ومنحنى اإليرادات
ربع سنوية
 (1الميزان التجاري
 (2الصادرات والواردات مصنفة حسب السلع والدول والكمية والقيمة
المؤشرات االقتص|ادية ،ع|رض النق|ود ،مي|زان الم|دفوعات ،الن|اتج المحل|ي اإلجم|الي ،س|وق سنوي
األوراق المالية ،المالية العامة ،والبنوك وشركات الصرافة
مرتين في الشھر
عرض النقود ،ميزان المدفوعات ،الودائع المصرفية ،وتدفقات التمويل
يوميا
سعر الصرف اليومي للدوالر واليورو
االقتص||اد الع||المي وش||ركاء الس||ودان ف||ي التج||ارة الخارجي||ة ،أداء المؤش||رات االقتص||ادية سنوي
األساس||ية لالقتص||اد الس||وداني ،التض||خم ،ع||رض النق||ود ،س||عر الص||رف وس||وق العم||الت
األجنبية ،أداء التمويل المصرفي ،موقف القطاع األجنبي وحرك|ة التج|ارة الخارجي|ة ،ال|ذھب
والمعادن األخرى ،وعمليات السوق المفتوحة.
المؤش||رات االقتص||ادية األساس||ية للتنمي||ة االقتص||ادية للس||نة المالي||ة المنتھي||ة ،سياس||ات بن||ك سنوي
السودان المرك|زي ،الن|اتج المحل|ي اإلجم|الي ،اإلنت|اج ،ع|رض النق|ود ،البن|وك والمؤسس|ات
المالي||ة ،وض||ع المالي||ة العام||ة ،التج||ارة الخارجي||ة ،مي||زان الم||دفوعات ،الق||روض والم||نح
الخارجية ،والحسابات العامة لبنك السودان المركزي

7

التقري||||||ر الس|||||||نوي لبن|||||||ك
السودان المركزي

8

التقري||ر الس||نوي اللتزام||ات موقف ديون السودان الخارجية
السودان الخارجية

سنوي
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العدد األخير
سبت ﱠمبر 2011

سبت ﱠمبر 2011
2011
فبراير 2012
يوميا
2011

2011

2011

وزارة الثروة الحيوانية والسمكية:
رقم

اإلصدارات

1

المجلة اإلحصائية

2
3

تقارير
النشرة االقتصادية

بنود البيانات

إحص||||اءات ع||||ن الث||||روة الحيواني||||ة م||||ن حي||||ث ع||||دد الص||||ادر ،سنوية
والمنتجات ،والمساھمة في الناتج المحلي اإلجمالي
شھرية ،ربع سنوية ،سنوية
معلومات وإحصاءات العامة تصدر من اإلدارات المختلفة
شھرية
إحصاءات الصادر

وزارة المالية واالقتصاد الوطني:
رقم

وتيرة اإلصدار

اإلصدارات

وتيرة اإلصدار

بنود البيانات

1

كتاب العرض االقتصادي

2
3

شھرية
معدالت النمو والتضخم
النشرة اإلحصائية
تق||ديرات اإلي||ردات العام||ة ،تق||ديرات المص||روفات العام||ة ،سنوي
تقرير الموازنة العامة
وتقديرات مشروعات التنمية
سنوي
تقرير أرصدة تمويل التنمية راجع مخصصات مشروعات التنمية
ربع سنوية ،نصف سنوية ،سنوية
بيانات اقتصادية
تقديرات أداء االقتصاد الكلي
تق|||ارير المس|||حوبات والم|||دفوعات ت||||دفقات س||||داد المس||||حوبات والم||||دفوعات )م||||ن الق||||روض ربع سنوية ،نصف سنوية ،سنوية
والمنح(
)من القروض والمنح المالية(
األص||||ول المالي||||ة واالقتص||||ادية )ف||||ي البل||||د( ،المش||||تريات ربع سنوية ،نصف سنوية ،سنوية
تقارير المشتريات والتعاقدات
الحكومية ،الفائض القابل لالستھالك )في البلد(

4
5
6
7

8

تقارير المتابعة المالية

ھيك||ل البيان|||ات االقتص|||ادية ،س|||مات الم|||دفوعات ،الموازن|||ة سنوي
العامة ،األداء المالي للموازنة  ،النظام المصرفي

ربع سنوية ،نصف سنوية ،سنوية

أداء الموازنة العامة
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العدد األخير
العدد 2010 ،20
2010
2011

العدد األخير
2010

2004
2012
2006
2010
2010
2010

2011

وزارة العمل:
رقم
1

اإلصدارات
مجلة الخدمة المدنية في السودان؟

بنود البيانات
مجلة دورية علمية بحثية تعنى بقضايا الخدمة المدنية

وتيرة اإلصدار
ربع سنوية

العدد األخير
فبراير 2012

وزارة التعليم العام:
رقم
1

اإلصدارات
التقرير السنوي

بنود البيانات
بيانات كميﱠة ،بيانات إحصائية ،عدد الطالب المخطط في كل الوالية

وتيرة اإلصدار

العدد األخير

سنوي

)حسب البرامج المختلفة*( ،عدد المدارس المسجلة بالواليات )حسب
البرامج المختلفة( ،عدد الطالب المسجلين في المدارس بالواليات
)حسب البرامج المختلفة( ،عدد المعلمين في المدارس بالواليات
)حسب البرامج المختلفة( ،أداء الطالب )حسب البرامج المختلفة(

)*( يشمل التعليم العام :الحكومي واألھلي ،ويتكون من ثالثة مراحل أساسية :مرحلة التعليم قبل المدرسي؛ مرحلة األساس؛ ومرحلة الثانوي .المترجم.

وزارة الصناعة:
رقم
1

اإلصدارات

بنود البيانات

وتيرة اإلصدار

اإلحص|||اءات الص|||ناعية القومي|||ة الق|||وى العامل||||ة الص|||ناعية ،الھيك||||ل الص||||ناعي )المنش|||أت الص||||ناعية الكبي||||رة غير دورية
والصغيرة( ،رأس المال المنفق ،مدى االستفادة من القدرات ،اإلنتاج ،الخ
لعام 2003
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العدد األخير
2005

وزارة الداخلية:
اإلصدارات

رقم

وتيرة اإلصدار

بنود البيانات

1

مجلة بحوث العلوم الجنائية واالجتماعية

بحوث اجتماعية وجنائية

ربع سنوية

2

مجلة الشرطة

المعلومات والعالقات العامة

شھرية

3

مجلة العلوم اإلنسانية

مقاالت في العلوم اإلنسانية

شھرية

4

مجلة العلوم الطبية والصحية

بحوث في العلوم الطبية والصحية

5

إصدارات حقوق اإلنسان

قضايا حقوق اإلنسان

ربع سنوية

6

تعليمات القانون والنظام

تعليمات وقضايا إدارية

سنوية

7

التقرير اإلداري ،والجنائي ،والفني

التقارير القومية اإلدارية والجنائية والفنية

شھرية ،ربع سنوية ،سنوية

8

التقرير الجنائي السنوي

بيانات عن جميع أنواع الجرائم التي ارتكب|ت خ|الل
العام الماضي

44

العدد األخير

 8.3مصادر البيانات الرئيسة:
تتحصل الوزارات واإلدارات والمؤسسات ،ومن ضمنھا الجھ|از المرك|زي لإلحص|اء ،عل|ى البيان|ات
م|||||ن خ|||||الل التع|||||دادات ،المس|||||وحات بالعين|||||ة ،والس|||||جالت اإلداري|||||ة .ع|||||الوة عل|||||ى التقييم|||||ات
النوعية/التشاركية التي يتعاون في إجرائھا فريق استراتيجية تخفيف حدﱢة الفق|ر م|ع الجھ|از المرك|زي
لإلحص||اء/ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات م||ن أج||ل فھ||م كام||ل للمؤش||رات الكميّ||ة للفق||ر .وھن||اك
دراسات أخرى متخصص|ة تق|وم بھ|ا ھيئ|ات أخ|رى إلس|تكمال الب|رامج اإلحص|ائية للجھ|از المرك|زي
لإلحص||اء وال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات المعني||ة .والتع||دادات األساس||ية تش||مل تع||داد الس||كان
والمس||اكن ،التع||داد الزراع |ي )بم||ا ف||ي ذل||ك الث||روة الحيواني||ة( ،التع||داد المدرس||ي ،وتع||داد الش||ركات
والمؤسسات التجارية.
المسوحات بالعينة الرئيسية التي ت ﱠم تنفيذھا في السودان ھي:
 مسحان ﺷامالن للدخل واإلنفاق/االستھالك األسري )مسح موازنة األسرة( في عامي )(1967
و)(1978
وفر ھذان المسحان ،على التوالي ،بيان|ات لتق|دير أوزان األرق|ام القياس|ية ألس|عار المس|تھلك واإلنف|اق
االستھالكي النھائي لالسرة؛
 مسح الخصوبة في السودان )(1979
وفّ||ر بيان||ات ع||ن الخص||ائص الديموغرافي||ة ،وعل||ى وج||ه التحدي||د الحال||ة الزواجي||ة ،الخص||وبة،
الوفيات ،معرفة وإستخدام وسائل منع الحمل ،عدد ونوع األطفال المفضﱠل ،بما في ذلك معلوم|ات
أساسية عن التعليم ،ونمط العمل؛
 المسح الديموغرافي والصحي )(1990/1989
أنتج بيانات عن الخصائص الديموغرافية وقضايا الصحة .وكانت متغيراته مماثل|ة لتل|ك الخاص|ة
بمسح الخصوبة في السودان العام 1979؛
 مسح الھجرة والقوى العاملة ) (1990ومؤخرا مسح القوى العاملة )(2011
تضمنا بيانات عن التعليم ،الھجرة الداخلية ،الھجرة الدولية؛ وھيكل القوة العاملة )المھن|ة ،النش|اط
االقتص||ادي ،الحال||ة العملي||ة ،الحج||م ،ال||خ( ،العمال||ة والبطال||ة ،ع||دد س||اعات العم||ل ،الق||وة العامل||ة
العائدة من الخارج بما في ذلك معلومات أساسية عن العمر والنوع؛
 مسح األطفال الذين خضعوا لجھاز تنظيم التنفس أثناء النوم )(1993

Positive Airway Pressure (PAP) 3
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 مسح األمومة اآلمنة )(1999
تم عبره جمع بيانات عن الحالة الزواجية والعمر عن|د ال|زواج ،ال|والدات ،تنظ|يم األس|رة ،رعاي|ة
األموم||ة ،مض||اعفات ال||والدة ،مش||اكل الص||حة اإلنجابي||ة ،وفي||ات الرض||ع واألطف||ال واألمھ||ات،
ممارسات تغذية الطفل ،ختان اإلناث ،معرفة األمراض التي تنتقل عن طريق اإلتص|ال الجنس|ي؛
إض||افةً ال||ى معلوم||ات أخ||رى ع||ن العم|||ر والن||وع والمس||توى التعليم||ي وااللتح||اق بالم|||دارس،
وخصائص المسكن وملكية السلع المعمرة؛
 المسح العنقودي متعدد المؤﺷرات )(2000
وفّر البيانات التالية عن :األطفال الرضع ،األطفال دون س|ن الخامس|ة ،وفي|ات األمھ|ات ،التعل|يم،
مي||اه الش||رب والص||رف الص||حي ،س||وء التغذي||ة ل||دى األطف||ال ،التحص||ين ،انتش||ار في||روس نق||ص
المناعة البشرية/األيدز ،الصحة اإلنجابي|ة ،خص|ائص المس|كن ،ملكي|ة الس|لع المعم|رة ،األراض|ي
الزراعية ،والثروة الحيوانية ،وأيضا بيانات أساسية عن األطفال )حقوق الطفل ،تسجيل الموالي|د،
عمالة األطفال ،ختان اإلناث ،وإعاقات األطفال(؛
 مسح الخدمات االجتماعية )(2003
وفّر بيان|ات ع|ن الم|دارس ،المعلم|ين ،م|وظفي ال|دعم االجتم|اعي ،المؤسس|ات الص|حية ،األطب|اء
وغيرھم من الكوادر الصحية ،إمدادات المي|اه ،م|ع معلوم|ات أساس|ية ع|ن الن|وع ،العم|ر ،ومك|ان
اإلقامة )حضر/ريف(؛
المسح الصناعي الشامل )(2003

غطي المنشآت الصناعية الكبيرة التي تس|تخدم أكث|ر م|ن  10عم|ال والمؤسس|ات الص|ناعية الص|غيرة
الت||ي تس||تخدم أق||ل م||ن  10عم||ال ،م||ن حي||ث تركيب||ة الع||املين ،الم||دخالت م||ن الس||لع والخ||دمات،
المخرجات من المبيعات والتغير في المخزون ،تعويضات العاملين ،الضرائب غير المباش|رة ،تك|وين
رأس المال شامالً المباني والمعدات وتصنيف األنشطة الصناعية وفقا للتص|نيف الص|ناعي المعي|اري
الدولي -التعديل الثالث؛
مسح صحة األسرة ) (2006و )(2010

جم||ع بيان||ات ش||ملت بن||ود :المي||اه والص||رف الص||حي ،وفي||ات الرض||ع واألطف||ال واألمھ||ات ،تغطي||ة
التحص||ين ،التعل||يم وحق||وق الطف||ل )تس||جيل الموالي||د ،وال||زواج المبك||ر( ،الص||حة اإلنجابي||ة ،الع||دوى
بفيروس نقص المناعة البشرية/األيدز ،ختان اإلناث ،األمراض المزمنة ،المواد الغذائية غي|ر اآلمن|ة؛
وكذلك معلومات أساسية عن خصائص األسرة و األفراد )من خالل اإلناث واألطفال المبحوثين(؛
المسح السريع لنفقات األسر )(2007

جمع المسح معلومات عن السلع االستھالكية والخدمات والمواد غير القابلة لالستھالك الت|ي تس|تھلكھا
األسر  -من حيث الكمية والقيمة ،إما بالشراء أو من االنتاج العائلي الخاص ،أو تلقته كھدايا .وكالعادة
جُمع|ت بيان||ات ع||ن الخص||ائص األساس||ية لألس||ر مث||ل مك||ان اإلقام||ة حض||راً وريف|اً ،و توزي||ع أرب||اب
األسر من حيث العمر والنوع .وھدفت البيانات إلى تحديث أوزان السلع والخدمات االستھالكية؛
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المسح القومي للبيانات األساسية لألسر )(2009

غط||ي المس||ح طائف||ة واس||عة م||ن المواض||يع ،تراوح||ت م||ا ب||ين الھج||رة إل||ى التعل||يم ،الق||وى العامل||ة،
المسكن ،مصادر المعيشة وممتلك|ات األس|رة ،التح|ويالت االقتص|ادية إل|ى األس|رة ،النق|ود واإلس|تدانة
واإلدخ||ار والص||دمات ،المش||تريات واالس||تھالك ،والزراع||ة ،وال||دخل ،وغي||ر ذل||ك .و ف||ي الواق||ع،
استھدف ھذا المسح توفير معلومات أساس|ية ع|ن مختل|ف الجوان|ب االقتص|ادية واالجتماعي|ة لألس|رة،
وأيضا توفير بيانات أولية لقياس الفقر .واستندت ورقة االستراتيجية المرحلية لتخفيف ح ﱠدة الفقر على
المعلومات المستقاة من ھذه المسح؛
مسح اإلستفادة من الرعاية الصحية والنفقات الصحية لألسر في السودان )(2009

جم||ع بيان||ات ع||ن النفق||ات الص||حية واإلس||تفادة م||ن خ||دمات الرعاي||ة الص||حية .وأدرج||ت تكلف||ة ع||الج
المواطنين السودانيين في الخارج ضمن بيان|ات اإلنف|اق عل|ى الص|حة الت|ي جُمع|ت .كم|ا ش|مل المس|ح
معلومات أساسية عن الخصائص االقتصادية واالجتماعية والمعتقدات الثقافية للسكان محل الدراسة؛

مسح القوى العاملة )(2011


انتھى مؤخرا جمع بيانات المسح ،وال تزال استمارات االستبيانات تنتظر المعالجة اإلحص|ائية ،حي|ث
وفر بيانات عن حجم القوة العاملة بين السكان ،والھجرة الداخلية ضمن البلد ،الھجرة الواف|دة ،الھج|رة
للخارج )المغتربين( )باعتبار العام  2006السنة المرجعية للمسح( ،دخل األسرة ،خصائص المسكن؛
عالوة على معلومات أساسية أخرى عن الخصائص الديموغرافية واالجتماعية لألسرة.
وقد أجري الجھاز المركزي لإلحصاء ھذه المسوحات بمفرده أو بالتعاون م|ع ال|وزارات واإلدارات
والمؤسس||ات ذات الص |لة .وھ||ي بالت||الي المس||وحات الرئيس||ية الت||ي نف | ﱠذھا النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني
للسودان حتى .2011
كما أشير إليه سابقا ،يواصل الجھاز المركزي لإلحصاء إنتاج اإلحصاءات الرسمية بإجراء مسوحات
إض||افية مث||ل مس||وحات األس||عار ،وتص||نيف وتوثي||ق مص||ادر البيان||ات الت||ي ت||وفّرت م||ن المس||وحات
والتعدادات السابقة ،ومن اإلحصاءات اإلداري|ة الت|ي تع| ّدھا ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات ،وم|ن
تقارير الشركات ،ھذا إضافةً إلى البيانات الى وفّرتھا المسوحات التي أجراھا بنك الس|ودان المرك|زي
عن البنوك التجارية .وتشمل اإلحص|اءات التفويض|ية الرس|مية :إحص|اءات الن|اتج المحل|ي اإلجم|الي،
معدل النمو االقتصادي ،إحصاءات التجارة الخارجية ،األرقام القياسية ألسعار المستھلك ،نتائج تع|داد
السكان والمساكن ،الكتاب اإلحصائي السنوي ،وكتيب السودان في أرقام.
و يأتي بعض مدخالت إنتاج ھ|ذه اإلحص|اءات التفويض|ية الرس|مية م|ن البيان|ات الت|ي ي|تم جمعھ|ا م|ن
السجالت اإلدارية ،والتي تٌع ّد وتحفظ في العادة ف|ي دف|اتر الس|جالت أو ف|ي اس|تمارات كامل|ة للبيان|ات
من خالل إجراءات إدارية تنظيمية .وم|ن أمثل|ة ھ|ذه الس|جالت :اس|تمارات بيان|ات الھج|رة م|ن نم|اذج
الوصول/المغادرة ،ف|ي الم|واني ،س|جالت الس|كان ،س|جالت الش|ركات والت|ي يح|تفظ بھ|ا مس|جل ع|ام
الشركات ،سجالت الضرائب ،سجل تردد المرضى عل|ى المستش|فيات ،الس|جالت الحيوي|ة كالموالي|د،
الوفيات ،الزواج ،والطالق ،الشھادات الجمركية ،إعالنات العمل والوظائف الشاغرة التي تحفظ في
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مكاتب التسجيل ،وما إلى ذلك .بيد أن كثير من ھذه الس|جالت تب|دو ناقص|ة عل|ى ال|دوام ،وت|دار بش|كل
غير جيد مما أدى إلى انخفاض جودة اإلحصاءات.
ويُس|ھم نھ|ج التقييم|ات النوعي||ة/التش|اركية ف|ي جم||ع المعلوم|ات م|ن خ||الل المناقش|ات م|ع مجموع||ات
التركيز )المجموعات التي لم يتم اختيارھ|ا باحتمالي|ة معلوم|ة( م|ع إس|تخدام اس|تبيانات غي|ر منظم|ة.4
وتفس|ير أفض|ل
فھ|م
ويمكن للمعلومات التي توفّرھا ھذه المقاربات النوعية مساعدة المس|تخدمين عل|ى ٍ
ٍ
للتق||ديرات الكمي||ة المس||تقاة م||ن المس||وحات بالعين||ات االحتمالي||ة .غي||ر أن ھن||اك مص||درا آخ||را لجم||ع
وتص||نيف اإلحص||اءات يت||وفّر م||ن خ||الل المس||وحات المتخصص||ة الت||ي تنف||ذھا ف||ي الع||ادة األجھ||زة
البحثية ،وبعض المؤسسات المتخصصة ،بغية إستكمال المعلومات من المسوحات والتع|دادات األكث|ر
تفصيال .وأخي|را ،ومھم|ا يك|ن م|ن أم|ر ،تتض|افر كاف|ة ھ|ذه المص|ادر والمن|اھج لبن|اء نظ|ام معلوم|ات
وطني للسودان.

 .4النظام اإلحصائي الوطني :الرؤيا ،الرسالة ،والقيﱢم األساسية:
 1.4الرؤيا:
نظ||ام إحص||ائي وطن||ي ،م||ن ب||ين األفض||ل ف||ي الع||الم ،تص||طف نظم||ه الفرعي||ة ف||ي منظوم||ة إحص||ائية
تتصف بالتكامل والجودة وفاعلية التنسيق واألداء.
 2.4الرسالة:
تطوير نظام إحصائي وطن|ي ،ي|وفّر بني|ة تحتي|ة أساس|ية وم|ورد ع|ام الزم لبن|اء نظ|ام وطن|ي متكام|ل
ومستدام للمعلومات داعم إلدارة التنمية بالنتائج وتعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد في السودان.
 3.4المھام األساسية للنظام اإلحصائي الوطني:
من أجل تحقيق رسالة النظام اإلحصائي الوطني ،تصبح عوامل النجاح المفتاحي|ة للنظ|ام اإلحص|ائي
الوطني ،ھي التالية:
 1.3.4إنتاج ونشر اإلحصاءات االجتماعية:
يض||م نط||اق اإلحص||اءات االجتماعي||ة :إحص||اءات ومؤش||رات ع||ن الس||كان وال||ديموغرافيا ،الھج||رة
واإلحصاءات الحيوية ،إحصاءات النوع ،إحصاءات العمل والعمالة ،اإلحصاءات الثقافية ،إحصاءات
التعليم ،اإلحصاءات الصحية ،المعلومات الجغرافية ،وإحصاءات الفقر؛
 2.3.4إنتاج ونشر اإلحصاءات االقتصادية:
تش||مل اإلحص||اءات االقتص||ادية :إحص||اءات الحس||ابات القومي||ة المتمثل||ة ف||ي اإلحص||اءات التجميعي||ة
لالقتص||اد الكل||ي ،إحص||اءات المالي||ة العام||ة ،المع||امالت الخارجي||ة ،إحص||اءات األس||عار ،إحص||اءات
4يطلق عليھا أيضا القوائم اإلخبارية .المترجم.
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التجارة الخارجي|ة ،اإلحص|اءات الص|ناعية ،إحص|اءات البن|اء والتش|ييد ،إحص|اءات التج|ارة الداخلي|ة
والتوزيع السلعي ،إحصاءات األعمال التجارية ،واإلحصاءات الزراعية بما في ذلك الثروة الحيواني|ة
والسمكية.
 3.3.4إنتاج ونشر اإلحصاءات األخرى:
تغط||ي ھ|||ذه الطائف|||ة م|||ن اإلحص|||اءات ،اإلحص||اءات البيئي|||ة ،مع|||دالت ت|||دھور األراض|||ي/التعري|||ة،
إحص||ائيات التص||حر ،إحص||ائيات المي||اه والص||رف الص||حي ،وبيان||ات األرص||اد الجوي||ة ،إحص||اءات
الكوارث الطبيعية ،إحص|اءات اس|تھالك الوق|ود وحط|ب الوق|ود ،إحص|اءات إنت|اج وإس|تخدام الطاق|ة،
إحصاءات البنيات التحتية بما فيھا محطات توليد الكھرباء واإلتصاالت ،السياحة والش|باب والرياض|ة
وما إلى ذلك؛
 4.3.4توفير الخدمات اإلحصائية الفنية:
تشمل ھذه الخدمات :المشورة واإلستشارات الفنية بشأن ،منھجيات المسوحات وط|رق أخ|ذ العين|ات،
تجھي||ز البيان||ات ،تنفي||ذ عملي||ات المس||ح ع||ن طري||ق األجھ||زة األخ||رى م||ن خ||ارج النظ||ام اإلحص||ائي
الوطني ،إعداد جداول تحليلية خاصة لمس|تخدمي البيان|ات ،وإع|ادة تھيئ|ة نظ|ام اإلحص|اءات اإلداري|ة
ضمن النظام اإلحصائي الوطني بأكمله.
 4.4القيﱢم والمبادئ األساسية:
الى جانب االلتزام بمنظومة المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ،على جميع ذوي اإلرتباط ضمن
النظام اإلحصائي الوطني ،تبنﱢي وزرع وإتباع القيﱢم والمبادئ التالية:
• نظام سھل االستخدام:
بما أن مستخدمي البيانات ھم المبرر وراء إشتغال النظام اإلحصائي ال|وطني ف|ي إنت|اج اإلحص|اءات،
ل||ذلك يج||ب عل||ى النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني أن يك||ون متوافق |ا ً ومرن |ا ً م||ع متطلب||ات المس||تخدمين -
مستجيبا ً إلحتياجاتھم وأولوياتھم.
• النزاھة:
ً
المنتج|ة ،وك|ذا
أن يبقى النظام اإلحصائي الوطني موضوعيا وغير مسيس في تحليل وتفسير البيانات
َ
محايداً في نشر اإلحصاءات .ولھذا السبب ،فإن النظام اإلحص|ائي ال|وطني س|يعمل وف|ق تق|ويم زمن|ي
دقيق وحديث إلصدار اإلحصاءات.
المزودين:
• تحفيز
ﱢ
|زودي اإلحص||اءات لض||مان تع||اونھم،
أن يعم||ل النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني وف||ق برن||امج تحفي||زي لم| ﱢ
عالوة على تصميم برامج بطريقة يمكن بھا تفادي اصابة المزودين بعبء االستجابة بالطلب المستمر
عليھم.
• الجودة:
ً
لكي يكون النظام اإلحصائي الوطني محترما ،ويمكن التعويل عليه ،ليقدم خدمات عالية الجودة ،يجب
أن تجتاز منتجاته اإلحصائية اختبارات المعايير المعلن|ة ض|من "إط|ار مع|ايير تقي|يم ج|ودة البيان|ات":
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م||ن النوعي||ة ،التوقي||ت المناس||ب ،اإلتس||اق ،الش||مول ،التماس||ك ،الموثوقي||ة ،وق||وة الص||لة بالموض||وع.
ول||ذلك ،وبھ||دف التحس||ين المس||تمر ف||ي نوعي||ة المنتج||ات والخ||دمات ،س||وف يتبنﱠ||ي النظ||ام اإلحص||ائي
الوطني مبادئ وممارسات إدارة الجودة الشاملة.
• الكفاءة:
طالما أن الكفاءة ھي ضامن النجاح ،يجب عل|ى النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني تعزي|ز الكف|اءة م|ن خ|الل
تشجيع :روح العمل الجماعي ،التواصل اإلنساني بالتشبيك ،التعاون ،الحماس ،اإلبتك|ار ،والمردودي|ة
العالية للتكلفة ،ضمن النظام اإلحصائي الوطني.
• االستدامة:
يجب على النظام اإلحصائي الوطني التركيز على تحقيق استدامة خدماته من خالل ضمان االستقرار
للموظفين والتمويل للعمليات واألنشطة المناط بھا.
• اإلحترافية:
البد من ارتفاع مستوى الكفاءة المھنية في إنتاج المنتجات اإلحصائية بإستخدام الوسائل واإلجراءات،
والممارسات المقبولة دوليا ً ،األمر الذي يحافظ على ثقة ذوي اإلرتباط في اإلحصاءات الرسمية.
• السريﱠة:
|زودي البيان||ات ،ينبغ||ي التعام||ل بش||كل س||ري م||ع البيان||ات الفردي||ة المق ﱠدم||ة م||ن
م||ن أج||ل كس||ب ثق||ة م| ﱢ
المجيبين على االستبيانات واإلستطالعات ،سواء كانوا من الكيانات الطبيعية أو االعتبارية ،وذلك في
جمي||ع مراح||ل عملي||ات الجم||ع والتص||نيف والع||رض ،وأن تس||تخدم ھ||ذه البيان||ات حص||ريا ً لألغ||راض
اإلحصائية على النحو المنصوص عليه في قانون اإلحصاء.
• اإلطار القانوني:
يعمل النظام اإلحصائي الوطني ،في كل األوقات ،على احترام القواعد والنظم واإلجراءات التي تق|وم
عليھا عمليات إنتاج اإلحصاءات ،وينبغي أن يضمن تطبيق أحكام ق|انون اإلحص|اء عل|ى نح|و علن|ي،
وبما يتفق مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.
• التنسيق الف ﱠعال:
ھو القيمة الحاسمة التي يجب على النظام اإلحصائي الوطني أن يتمسك بھ|ا ف|ي س|ياق إدارة عملي|ات
إنتاج وإدارة ونشر اإلحصاءات ،من أجل تحقيق تآزر النظام وكفاءته.
• المساءلة والشفافية:
يجب على النظام اإلحصائي الوطني أن يس|عى جاھ|دا لتعزي|ز مب|ادئ اإلفص|اح وقب|ول المس|اءلة أم|ام
ال||رأي الع||ام م||ن خ||الل ت||وفير البيان||ات الموثوق||ة وذات الص||لة ،وض||مان الش||فافية ف||ي عملي||ات إنت||اج
البيانات ونشرھا.
• قياسية العمليات:
ينبغ||ي أن تتبﱢ||ع عملي||ة إنت||اج اإلحص||اءات المع||ايير المتف||ق عليھ||ا دولي||ا ،مث||ل "المب||ادئ األساس||ية
لإلحصاءات الرسمية" و"العھد اإلفريقي لإلحصاء" عل|ى س|بيل المث|ال؛ كم|ا ينبغ|ي أن يس|تند اختي|ار
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مص||ادر البيان||ات م||ن المس||وحات ،التع||دادات ،والس||جالت اإلداري||ة عل||ى مع||ايير الج||ودة ،والتوقي||ت
المناسب ،ومردودية التكلفة.

 .5اإلطار االستراتيجي:
أساسيات تطوير اإلطار االستراتيجي:
خلُص التحليل الدقيق للوضع الراھن للنظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني إل|ى ع|دة نت|ائج ،م|ن بينھ|ا أن النظ|ام
يواجه عددا م|ن التح|ديات الت|ي ينبغ|ي التص|دي لھ|ا ،لتحقي|ق رؤيت|ه وإنج|از مھمت|ه .وبع|ض م|ن ھ|ذه
التحديات:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

التنسيق إما غائب أو غير فعﱠ|ال عب|ر النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني بأكمل|ه ،وداخ|ل ال|نظم الفرعي|ة،
وعلى صعيد العمليات بين األجھزة اإلتحادية والواليات؛
أوج|||ه القص|||ور المؤسس|||ية والتنظيمي|||ة عل|||ى ص|||عيد اإلدارات اإلحص|||ائية بالجھ|||از المرك|||زي
لإلحصاء ،والوزارات واإلدارات والمؤسسات ،والواليات؛
نقص البنيات التحتية في النظام اإلحصائي الوطني بأكمله؛
تطوير إنتاج/مجمل عملية إنتاج البيانات ومعالجتھا غير متسّقة وتتم بشكل غير منتظم ،مما يؤدي
إلى ضعف إمداد البيانات مع تدني نوعيتھا وع|دم وج|ود سالس|ل بيان|ات موث|وق بھ|ا وف|ي الوق|ت
المناسب؛
اإلفتقار إلى الموارد الالزمة لتسيير البرامج اإلحصائية حتى بعد إعدادھا؛
ضعف التقدير العام بأھمية اإلحصاءات؛
ضعف القدرات اإلحصائية المطلوبة لتسيير البرامج اإلحصائية للنظام اإلحصائي الوطني؛
غياب أو قلﱠة تحليل البيانات ،ومع ما يترتب عن ذلك ف|ي إنخف|اض مس|توى إس|تخدام البيان|ات م|ن
قِبَل مستخدمي البيانات الرئيسية؛
ضعف ممارسات نشر البيانات داخل النظام اإلحصائي ال|وطني ،بم|ا ف|ي ذل|ك ع|دم وج|ود قواع|د
البيانات التشغيلية؛
وعدم كفاية اإلطار القانوني ل|دعم أعم|ال النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني بأكمل|ه ،إض|افةً ال|ى قص|ور
تنفيذ األحكام األساسية المتعلقة بالجھاز المركزي لإلحصاء في قانون اإلحصاء لسنة .2004

إِذن ،وبشكل عام ،النظام اإلحصائي الوطني بحاجة إل|ى إزال|ة ھ|ذه التح|ديات ،وذل|ك عبرتبنﱢ|ي بع|ض
المب||ادرات االس||تراتيجية ف||ي إط||ار ع||دد م||ن األھ||داف االس||تراتيجية العام||ة .فف||ي ح||ين ان األھ||داف
االستراتيجية المعينة  -الموضوعة ھنا  -تحتض|ن التوجھ|ات المركزي|ة ومج|االت األداء إال أن|ه يج|ب
على النظام اإلحصائي الوطني السعي نحوھا من أجل تحقيق رؤيته وإنجاز مھمته.
األھداف االستراتيجية العامة للنظام اإلحصائي الوطني في السودان ھي التالية:
• إدخال النظم اإلحصائية الفرعية في اإلتجاه العام للنظام اإلحصائي الوطني وذلك لتحقيق
زيادة كفاءة إستخدام الموارد؛
• تحسين قاعدة المعلومات اإلحصائية من حيث المحتوى والنوعية على حد سواء؛
• بناء قدرات مستدامة إلدارة البيانات ،وإنتاجھا وإستخدامھا؛
• رفع مستوى تقدير أھمية اإلحصاءات بين عموم الناس؛
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• توفير التوجيه وتنمية المھارات وتقديم المساعدات األخرى التي قد تكون مطلوبة من قِبَل
مقدمي الخدمات ،ومستخدمي ومنتجي اإلحصاءات؛
• تشجيع التعاون والتعاضد والتنسيق وروح الترشيد بين مس|تخدمي ومنتج|ي اإلحص|اءات
عل||ى مس||توى ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات اإلتحادي||ة ،والوالي||ات عل||ى ح||د س||واء،
وذلك لمنع اإلزدواجية في الجھود؛
• وتعزيز ودعم اإلدارة المرتكزة على النتائج ،وصياغة السياسات وصنع القرارات المبنيﱠة
على األدلة )البيانات( طالما يمكن إستدعائھا من قواعد البيانات التشغيلية.
ضعت عشرغايات استراتيجيةُ ،مستم ﱠدة من التحديات المح ﱠددة التي تواجه النظام اإلحصائي
بعد ذلك ُو ِ
الوطني ،والتي من شأنھا تسھيل تحقيق رؤي|ة النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني ،وم|ا ال|ذي ينبغ|ي القي|ام ب|ه
على مختلف المستويات الالزمة لتحقيق األثر المطلوب على النظام اإلحصائي الوطني .وھذه الغايات
تغط|ي مج|االت :المناص|رة؛ التط|وير التنظيم|ي والمؤسس|ي؛ تنمي|ة الق|وى البش|رية وإدارتھ|ا؛ تط|وير
البني|||ات التحتي|||ة؛ تط|||وير تكنولوجي|||ا المعلوم|||ات؛ ب|||رامج المس|||وحات والتع|||دادات؛ تعزي|||ز نظ|||ام
اإلحصاءات اإلدارية؛ سياسات وخطط نشر البيانات )بما ف|ي ذل|ك الوص|ول إل|ى البيان|ات(؛ والت|دقيق
والمراجعة اإلحصائية .وتتلخص ھذه الغايات االستراتيجية ومضامينھا كما يلي:
 .1تعزيز المناص|رة اإلحص|ائية ،لرف|ع تق|دير عم|وم الن|اس ألھمي|ة اإلحص|اءات ،وذل|ك لتحقي|ق
آن واحد ،وتحسين اإلس|تثمار ف|ي إنت|اج
زيادة الطلب على اإلحصاءات وزيادة إستخدامھا في ٍ
وإمدادات البيانات.
 .2التطوير التنظيمي والمؤسسي ،لتحسين التنظيم ،واألداء ،والتنسيق ،ووضوح الرؤيا.
 .3تنمية القوى البش|رية وإدارتھ|ا ،م|ن حي|ث تن|وع التخصص|ات ،والع|دد ،والمھ|ارات الالزم|ة،
إلنتاج وتزويد وإستخدام اإلحصاءات على حد سواء ،وبكفاءة وفعالية.
ً
 .4تطوير البنيات المادية واإلحصائية ،إلنتاج اإلحصاءات ونشرھا بكف|اءة وفعالي|ة ،إض|افة إل|ى
تقديم الخدمات.
 .5تس||خير تكنولوجي||ا المعلوم||ات ،لتط||وير اإلحص||اءات ،م||ن خ||الل سياس||ات وخط||ط مالئم||ة
لھيكلية تكنولوجيا المعلومات ،واألجھزة والبرمجيات والتدريب.
 .6تطوير تقنية ادارة البيانات ،للقيام بمھام إنتاج وتخزين ونشر البيانات عبر النظ|ام اإلحص|ائي
الوطني بأكمله بإستخدام البرامج اإلحصائية المالئمة )للمسوحات والتعدادات(.
 .7تحس||ين التع||اون والتنس||يق ف||ي نظ||ام اإلحص||اءات اإلداري||ة عب||ر النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني
بأكمله.
 .8خطة وسياسات نشر البيانات ،لضمان وصول منتجات البيانات إلى جمي|ع فئ|ات المس|تخدمين
في صيغ سھلة اإلستعمال.
 .9تنسيق التعدادات والمسوحات.
 .10التدقيق والمراجعة اإلحصائية ،لضمان االمتثال للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ومن
ث ﱠم تطوير إدارة اإلحصاءات الرسمية.
 1.5الغاية االستراتيجية  :1تعزيز المناصرة اإلحصائية
النتيجة المتوقعة :سيكون ھناك تقدير كبير لإلحصاءات ي|ؤدي إل|ى تحسﱡ|ن الطل|ب عل|ى اإلحص|اءات
وإس||تخدامھا إض||افةً ال||ى ت||وفّر اس||تثمارات كبي||رة إلنت||اج اإلحص||اءات عل||ى نح| ٍو مس||تدام .والمحصﱢ ||لة
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المرغوبة األخرى ھي توسﱡع التعامل بالمعلومات الرقمي|ة ف|ي المجتم|ع ،وذل|ك بس|بب تعل|يم اإلحص|اء
بالمدارس ،مما يوفّر شعورا مشتركا بين الناس ،إلستخدام البيانات ف|ي دع|م إتخ|اذ الق|رارات الحياتي|ة
البس|||يطة ،والفھ|||م المعق|||ول للمص|||طلحات اإلحص|||ائية المس|||تخدمة عل|||ى نط|||اق واس|||ع مث|||ل ،الوس|||ط
الحسابي ،الوسيط ،النسب المئوي|ة ،المع|دالت والنس|ب .واألث|ر الكل|ي لك|ل ذل|ك ھ|و خل|ق مجتم|ع ق|ائم
على المعرفة بالمعلومات.
االستراتيجيات:
االستراتيجيات الرئيسية لتحقيق النتيجة المذكورة ما يلي:
 عرض قضية أھمي|ة اإلحص|اءات ف|ي التنمي|ة كج|زء ض|روري م|ن بيئ|ة مؤاتي|ة لتحس|ين نت|ائجالتنمي|||ة أي أن ھن|||اك حاج|||ة إل|||ى اإلحص|||اءات ل|||دعم عملي|||ات الحكوم|||ة ،وتعزي|||ز المس|||اءلة،
والش||فافية ،والحك||م الرش||يد والديمقراطي||ة ،واإلدارة م||ن أج||ل تحقي||ق النت||ائج ،وتيس||ير ص||نع
سياس||ات وق||رارات أفض||ل ،وبالت||الي تخص||يص أكث||ر فاعلي||ة للم||وارد المتاح||ة لب||رامج التنمي||ة
وخفض الفقر؛
 التدليل على أھمية إستخدام البيانات اإلحصائية في اتخاذ القرارات على المستوى القط|اعي م|نخالل إظھار كيف يمكن لواضعي السياسات إس|تخدام البيان|ات لتحس|ين تط|وير السياس|ات وف|ي
إدارة العمل اليومي؛
 التأكيد على دور اإلحصاءات في دعم استثمارات القطاع الخاص وف|ي تعزي|ز وتط|وير أس|واقتتصف بالفعالية والكفاءة؛
 عرض قضية األنشطة اإلحصائية الخاصة؛ تعبئة الموارد الوطنية والدولية من أجل تطوير اإلحصاءات وتشجيع اإلس|تثمارات المنسﱠ|قة ف|يمجال تطوير القدرات اإلحصائية؛
 إدخال علم اإلحصاء في البرامج التعليمي|ة ف|ي المراح|ل الدراس|ية المختلف|ة م|ن التعل|يم األس|اسالى الثانوي؛
 وضع برنامج للمناصرة اإلحصائية في السودان.العمليات المفتاحية:
 .1إعداد وحشد برامج التوعية اإلحصائية من أجل خلق مجتمع قائم على المعرفة واإلحصاءات؛
 .2إدخال تعليم اإلحصاء على مستوى المدارس كسياسة حكومية قومية؛
 .3وضع مبادئ توجيھية للجھاز المركزي لإلحصاء لبناء صالت بنﱠاءة مع وسائل اإلعالم؛
صعُد الوطنية واإلقليمية والدولية؛
 .4تسھيل تبادل المعلومات اإلحصائية على ال ُ
 .5خلق وعي حول الدور الحاسم لإلحصاءات في العمليات الحكومي|ة بإس|تھداف ال|وزراء ،وك|الء
الوزارات ،المديرين العموميين والمديرين ،في ورش عمل خاصة بقضايا التوعية؛
 .6إعادة توجيه وسائل اإلعالم في السودان وبناء قدراتھا بھدف:
 نشر الوعي بجميع األنشطة اإلحصائية التي يقوم بھا النظام اإلحصائي ال|وطني ،والق|يﱠم الت|ييتبناھا ،في أوساط المجتمع؛
 إب||راز قيم||ة وإھمي||ة إس||تخدام القط||اع الخ||اص ،وم||ديري القطاع||ات ،وس||لطات الوالي||ات،لإلحصاءات في مھامھم المختلفة؛
 ع|رض قض||ية ض|رورة تعبئ||ة اإلس|تثمارات الوطني||ة والدولي|ة م||ن أج|ل تط||وير اإلحص||اءاتبطريقة منسّقة؛
 إستخدام البيانات لدعم التقارير اإلخبارية ،ونشر اإلحصاءات في المجتمع األوسع.53

 2.5الغاية االستراتيجية  :2التطوير المؤسسي والتنظيمي:
النتيجة المتوقعة :بالتطوير التنظيمي والمؤسسي ،س|يعمل النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني بكف|اءة ،ويلب|ي
كل اإلحتياجات الوطنية واإلحصائية الدولية من اإلحص|اءات ،ح|ال م|ا ي|تم مراجع|ة اإلط|ار الق|انوني
بحيث يشمل النظام اإلحصائي الوطني بأكمله ،وإعادة الھيكلة المؤسس|ية للجھ|از المرك|زي لإلحص|اء
وعل||ى مس||توى ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات ،والوالي||ات ،وض||مان إنس||يابية ترتيب||ات التنس||يق،
واستكشاف إمكانية تقديم خدمة إحصائية مشتركة للنظام اإلحصائي الوطني.
وتحديدا سيتم التركيز على اآلتي:
• بدال من وجود ق|انون لإلحص|اء معنﱢ|ي بالجھ|از المرك|زي لإلحص|اء فحس|ب ،ھن|اك ض|رورة
إلى وجود إطار تشريعي شامل يوجه عمليات إنت|اج ونش|ر وإس|تخدام اإلحص|اءات الرس|مية،
ويحدد مھام وصالحيات مختلف األطراف الفاعلة ف|ي النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني .ومتض|منا
ك|||ذلك عل|||ى المب|||ادئ األساس|||ية لإلحص|||اءات الرس|||مية الت|||ي ينبغ|||ي أن تتص|||ف بالحي|||اد،
والموض||وعية ،واإلس||تقاللية ،والش||فافية ،والنزاھ||ة ،والس||رية ،وإس||تخدام المنھجي||ة الس||ليمة
والمع||ايير المح |ددة ف||ي العملي||ات اإلحص||ائية؛ م||ع ال||نص عل||ى عقوب||ات مالئم||ة عل||ى ع||دم
االمتثال لھذه المبادئ الراسخة في القانون؛
• تعزيز الكفاءة المھنية.
• المردودية العالية لتكلفة اإلنتاج اإلحصائي من خالل الشراكة في الموارد البشرية والمھارات
والبنيات التحتية المادية منھا ،واإلحصائية ،ومن تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت؛
• تحسين آفاق التطور الوظيفي للعاملين في مجال اإلحصاءات كافة؛
• توفير أفضل فرص للتدريب والتطور المھني للعاملين في مجال اإلحصاءات؛
• ترقية نوعية البيانات ال سيما اإلحصاءات اإلدارية ،من خالل ترتيبات التدقيق الفني ال|دوري
للبيانات؛
• تحس||ين التع||اون عب||ر النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني فيم||ا يتعل||ق بتص||نيف البيان||ات اإلداري||ة،
وعمليات المسح وبرامج التعدادات.
االستراتيجيات:
 مراجعة شاملة لقانون اإلحصاء لسنة  2004لتغطية جميع العمليات اإلحصائية ضمن النظاماإلحصائي الوطني التي تحدد مسؤوليات وحقوق وواجب|ات كاف|ة مكون|ات النظ|ام اإلحص|ائي
||زودي البيان|||ات ،ومؤسس|||ات
ال||وطني -ال|||وزارات واإلدارات والمؤسس|||ات ،والوالي|||ات ،وم| ﱢ
البحوث والتدريب وغيرھا من المراكز ذات الصلة ،على أن يُس ﱠمى "قانون اإلحصاءات"؛
 توفير وإنشاء خدم|ة مش|تركة إحص|ائية قانوني|ة لتس|ھيل التنس|يق الفن|ي والعملي|ات ف|ي النظ|اماإلحصائي الوطني بأكمله فيما يتعل|ق بتولي|د البيان|ات ،وت|دفق البيان|ات وتبادلھ|ا ب|ين مكون|ات
النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ،ووض||ع م||ادة  -ف||ي ح||دود الق||انون  -تكف||ل للجھ||از المرك||زي
لإلحصاء إدارتھا فنيا؛
 مواءمة القوانين الحالية التي توجه توليد البيانات من المؤسسات األخرى وجعلھا في إنسيابيةوتوافق مع قانون اإلحصاءات للنظام اإلحصائي الوطني؛
 إنش||اء وح||دات ،أقس||امُ ،ش||عب ،وإدارات إحص||ائية مالئم||ة ف||ي مختل||ف ال||وزارات واإلداراتوالمؤسسات ،وفي المواقع المناسبة داخل المؤسسات.
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العمليات المفتاحية:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

مراجعة وتنقيح قانون اإلحصاء لسنة  2004ليشمل إنشاء النظام اإلحصائي الوطني واألطر
التفويضية الرسمية الخاصة به ،والتأكد من أن القانون الجديد يلغي القوانين األخرى المتعلق|ة
باإلحصاءات؛
إعادة ھيكلة الجھاز المركزي لإلحصاء لتنظ|يم وظائف|ه خصوص|ا م|ا يتعل|ق بالتش|غيل الس|ليم
للنظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ،وذل||ك بإنش||اء اإلدارات التالي||ة :اإلدارة العام||ة للتنس||يق ،اإلدارة
العام|||ة للعم|||ل المي|||داني ،والبح|||وث ،والمع|||ايير والمنھجي|||ة؛ واإلدارة العام|||ة لتحس|||ين نظ|||ام
اإلحص||اءات اإلداري||ة ف||ي النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ،فض||ال ع||ن إدارة التع||اون والعالق||ات
الدولية؛
إعادة ھيكلة الوزارات واإلدارات والمؤسس|ات م|ن أج|ل إنش|اء أجھ|زة مس|تقلة لإلحص|اءات،
على نحو متسق في جميع المجاالت؛
وض|||ع ترتيب|||ات التنس|||يق ال|||داخلي ف|||ي ك|||ل م|||ن الجھ|||از المرك|||زي لإلحص|||اء وال|||وزارات
واإلدارات والمؤسسات؛
إنش|اء س||لة تموي||ل اإلحص||اءات عب||ر ال||دعم المق||دم م||ن الحكوم||ة ،والجھ||ات المانح||ة الدولي||ة،
والجھات المانحة الوطنية ،والقطاع الخاص؛
إنش||اء لج||ان دائم||ة للتعام||ل م||ع القض||ايا المتعلق||ة بالمس||ائل الفني||ة وب||رامج التنس||يق م||ن أج||ل
تحديث عمليات إنتاج البيانات المالئمة؛
وضع مذكرة تفاھم بشأن إنشاء الخدمة اإلحصائية المشتركة ،بحيث يتم إدارتھ|ا فني|ا بواس|طة
الجھاز المركزي لإلحصاء وإداريا بواسطة السلطات القطاعية المعنية م|ن وك|الء ال|وزارات
وم||ديري اإلدارات والمؤسس||ات .واألفض||ل لھ||ذا الن||وع م||ن الترتيب||ات ،أن يسترش||د بإتف||اق
تعاقدي بين السلطات في الوزارات واإلدارات والمؤسسات والجھاز المركزي لإلحصاء.

 3.5الغاية االستراتيجية  :3تنمية الموارد البشرية وإدارتھا:
النتيجة المتوقعة :توافر الموارد البشرية الالزمة للنظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني وبمس|تويات مقبول|ة م|ن
حيث التركيبة والتنوع ،والكافية من حيث العدد والمھارات )منھم خبراء من الطراز الرفيع ،وعاملين
مؤَ ھلين جيدا مز ﱠودين بالمعرفة الالزمة( ،ويتصفون بدافعية عالية لإلنتاج اإلجمالي للبيان|ات ،وت|وفير
اإلحصاءات وإستخدامھا بكفاءة وعلى نحو فعﱠال .وكذلك وجود مس|تخدمين لإلحص|اءات ،ت| ﱠم تمكي|نھم
من أساليب التعامل م|ع البيان|ات ،والوص|ول إل|ى البيان|ات عب|ر التق|ارير اإلحص|ائية وقواع|د البيان|ات
الموجودة ،وإستخدامھا في مھام التخطيط والرصد والتقييم وصياغة السياسات.
االستراتيجيات:
 وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بشئون الموظفين مثل نظم التوظيف ،الترقيات/الت|درجالوظيفي ،التعيينات والنقل ،حدود الصالحيات ،التدريب ،اإلجازات وشروط الخدمة؛
 تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة إلدارة الموارد البشرية في النظام اإلحصائي الوطني؛ إعداد وصف وظيف|ي لك|ل الوظ|ائف حس|ب الدرج|ة والرات|ب والمس|ار ال|وظيفي المقاب|ل لك|لوظيفة؛
 وضع نظام الترقيات الداخلية ومكافآت الجدارة؛ إع||داد مقت||رح تفاوض||ي لزي||ادة الروات||ب والب||دالت للع||املين ف||ي المج||ال اإلحص||ائي ،لعناي||ةالحكومة؛
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تدريب منتجي البيانات ،المدرﱢ بين ،المديرين ،ناشري البيانات ،موظفي تكنولوجيا المعلوم|ات
وقيادات النظام اإلحصائي الوطني بھدف تحسين مھاراتھم اإلدارية والتنظيمية؛
تدريب وإعادة توجيه مستخدمي البيانات األساسيين ،والوزارات واإلدارات والمؤسسات ،من
خالل حلقات العمل والتدريب بمساعدة الحاسوب ،والدورات التدريبية ،والتعلم اثناء العمل؛
تعزي||ز ال||روابط م||ع مؤسس||ات/مراك||ز الت||دريب بم||ا ف||ي ذل||ك مراك||ز البح||وث ف||ي الس||ودان،
والعمل معھا لتوسيع ومواءمة برامج التدريب اإلحصائي لتلبي إحتياج|ات النظ|ام اإلحص|ائي
الوطني فيما يتعلق بإنتاج البيانات ،االستراتيجية الوطنية لتط|وير اإلحص|اءات ،بم|ا ف|ي ذل|ك
القضايا اإلحصائية الناشئة من الممارسة؛
دعم الجمعية السودانية لإلحصاء ،رابطة متقاع|دى الجھ|از المرك|زى لالحص|اء والجمعي|ات
األخ||رى ذات الص||لة فيم||ا يتعل||ق بتح||ديث معرف||ة أعض||ائھا ب||التطورات الحاص||لة ف||ي مج||ال
اإلحصاءات ،وأيضا في إصدار المجالت ،وغيره مما يعزز مھارات أعضائھا.

عمليات مفتاحية:
 .1وضع وتنفيذ إطار إلدارة الموارد البشرية؛
 .2إنشاء فريق عمل يعمل مع مستشار ألجل:
 وضع وصف وظيف|ي لك|ل الوظ|ائف حس|ب الدرج|ة والرات|ب والمس|ار ال|وظيفي المقاب|للكل وظيفة؛
 وضع نظام الترقيات الداخلية ومكافآت الجدارة؛ .3وضع وتنفيذ برامج تدريب لتحسين القدرات اإلدارية لجميع فئات الكوادر اإلحصائية تش|مل،
ال||نظم اإلداري||ة العام||ة؛ دورات تعريفي||ة ،دورات تنش||يطية قص||يرة ،دورات للع||املين ذوي
المؤھالت فوق الجامعية ،التحليل وكتابة التقارير ،ودورات قصيرة في إدارة المس|وحات بم|ا
في ذلك طرق أخذ العين|ات .ويمك|ن أيض|ا أن يك|ون الت|دريب م|ن خ|الل ال|رحالت الدراس|ية،
واإللتحاق المؤقت بالمؤسسات ،وحضور الندوات وورش العمل المھنية؛
 .4إدراج الت||دريب عل||ى أط||ر السياس||ات والتنمي||ة ف||ي المن||اھج الدراس||ية ف||ي معاھ||د ومراك||ز
التدريب .وتطوير التعاون بين الجھاز المركزي لإلحصاء ومعاھد التدريب في تنفي|ذ المن|اھج
الدراسية ذات الصلة بعمل النظام اإلحصائي الوطني والمھارات المطلوبة.
 .5تصميم وتنفيذ برنامج عمل مشترك بين النظام اإلحصائي الوطني والمجلس القومي للتخطيط
االس|||تراتيجي ووح|||دة الفق|||ر ف|||ي وزارة المالي|||ة واالقتص|||اد ال|||وطني ،لتمك|||ين المس|||تخدمين
األساسيين من كيفية التعامل مع البيانات ،والوصول إلى البيانات ،وإستخدام وتفسير البيان|ات
من التقارير اإلحصائية وقواعد البيانات الموجودة ولتحليل السياسات والتخطيط؛
 .6دعم الجمعية السودانية لإلحصاء في إصدار مجلة علمية مح ﱠكمة ،وتنظيم ورش عم|ل للتعل|يم
المستمر لألعضاء؛
 .7التنس||يق م||ع واض||عي السياس||ات ف||ي تحدي||د ج||دول أعم||ال البح||وث ذات األولوي||ة الداعم||ة
لصياغة السياسات الحكومية ،وترتيب التعاون مع الشركاء اآلخرين في ھذا الصدد.
 4.5الغاية االستراتيجية  :4تطوير البنيات التحتية:
النتيجLLة المتوقعLLة :التح||دي ف||ي ھ||ذا الش||أن أن ،الجھ |از المرك||زي لإلحص||اء وال||وزارات واإلدارات
والمؤسس|||ات والوالي|||ات ،تفتق|||ر إل|||ى البني|||ات التحتي|||ة المادي|||ة واإلحص|||ائية وتكنولوجي|||ا المعلوم|||ات
واإلتص||االت .علي||ه ،بت||وفير ھ||ذه البني||ات التحتي||ة ،يمك||ن الوص||ول إل||ى مس||تويات أفض||ل م||ن الكف||اءة
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والفعالية في إنتاج ونشر اإلحصاءات .والحال ،أن ھن|اك قلي|ل م|ن ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات
لديھا ثمة كفاية من بعض البنيات التحتية .فكلما تحسّنت بيئة العمل كلما تحسّن األداء.
أھم االستراتيجيات:
 تحسين في البنيات األساسية المادية في النظام اإلحصائي الوطني بأكمله؛ تطوير وتجھيز البنيات التحتية اإلحصائية في النظام اإلحصائي الوطني بأكمله؛ تجديد/إحالل تجھيزات تكنولوجيا المعلومات ،وتط|وير سياس|ات وخط|ط اإلح|الل ف|ي النظ|اماإلحصائي الوطني بأكمله.
عمليات مفتاحية:
 .1البنية التحتية المادية:
• وتش|||مل :المب|||اني ،والمكات|||ب ،مجموع|||ات المع|||دات المكتبي|||ة )آالت النس|||خ اإللكترون||||ي،
الماسحات الضوئية أجھزة الفاكس ،األثاث ،السجاد ،مكيفات الھواء والمراوح ،أرفف/خزائن
الملفات ،ساعات الحائط ،الثالجات ،والستائر ،الخ( علما بأن:
• الجھاز المرك|زي لإلحص|اء لدي|ه نق|ص كبي|ر للغاي|ة ف|ي المب|اني والمكات|ب ،س|واء ف|ي المق|ر
الرئيسي بالخرطوم  -مع مكاتب رئيسية منتشرة عبر أربعة مواقع ف|ي الخرط|وم  -أو مكاتب|ه
الفرعية بالواليات .بناءاً على ذلك ،يجب تشييد مقر جديد لرئاسة الجھاز المركزي لإلحص|اء
تتوفّر فيه كل المواصفات والمعايير الفنية والتنظيمية الحديثة المطلوبة .وكذلك تش|ييد مكات|ب
مالئمة دائمة بالواليات بدال عن المكاتب المستأجرة اآلن )فھناك  6مكاتب فرعي|ة فق|ط تعم|ل
مبان خاصة بھا فھي
في مبانيھا الخاصة من أصل  17والية( .وحتى تلك الواليات التي لديھا
ٍ
غير كافية الستيعاب العاملين والتجھيزات ،لذا يل|زم إع|ادة تش|كيلھا وتجدي|دھا وتح|ديثھا .كم|ا
بشكل مالئم.
ينبغي أيضا تجھيز المباني المشي ﱠدة
ٍ
• مجموعات المعدات المكتبية المذكورة أعاله كلھا قديمة ويجب استبدالھا كلھا.
• بيئة العمل في معظم الوزارات واإلدارات والمؤسسات متدنية ،باستثناء واحدة أو اثنين )بن|ك
الس|||||ودان المرك|||||زي ووزارة الص|||||ناعة(؛ وبالت|||||الي ينبغ|||||ي عل|||||ى ال|||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات األخرى أن تخصص مساحات كافية للمكاتب اإلحصائية ف|ي مقراتھ|ا الرئيس|ية،
كاف.
بشكل
وتُجھزھا
ٍ
ٍ
.2
•

•
•

البنية التحتية اإلحصائية:
وتش||مل :س|||جالت االعم|||ال والتج|||ارة ،اإلط|||ار الجغراف|||ي لمن|||اطق الع||| ّد ،مرج|||ع التع|||اريف
والمف||اھيم والمنھجي||ات ،كتيب||ات التص||نيف ،موجھ||ات المس||وحات الخاص||ة ،مراش||د العم||ل
المنتجة
الميداني لجامعي البيانات والمشرفين ،البيانات الموصفه ) (Metadataلإلحصاءات
َ
وما إلى ذلك .عالوة عل|ى تط|وير وتنفي|ذ برن|امج إلع|داد الس|جالت اإلحص|ائية أو تح|ديثھا أو
الحصول عليھا وإدارتھا؛
||اف م|||ن أج|||ل دع|||م أعم|||ال
المركب|||ات ومع|||دات المس|||ح ،وھ|||ذه ال ب||| ﱠد م|||ن توفيرھ|||ا بع|||د ٍد ك| ٍ
المسوحات؛
تطوير إطار العينة الوطني|ة الرئيس|ية وص|ونه لتنفي|ذ برن|امج لمس|وحات األس|رة يرتك|ز عل|ى
تطوير نظام المسح القومي المتكامل لألسر المعيشية؛
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•

الحف||اظ عل||ى نظ||م المعلوم||ات الجغرافي||ة لرس||م الخ||رائط اإلحص||ائية .واإلس||تمرار ف||ي رقمن||ة
من||اطق الع|| ّد والح||دود الجغرافي||ة للوالي||ات/المحلي||ات ،ووض||ع المع||ايير وأط||ر العم||ل م||ن
البروتوكوالت الخاصة بجمع وتبادل البيانات عبر نظم المعلومات الجغرافية من قِبَل مختل|ف
منتجي البيانات .وفي نھاي|ة األم|ر ،إع|داد نظ|ام اس|ترجاع بيان|ات نظ|م المعلوم|ات الجغرافي|ة
الوطنية يتيح للمستخدمين الوصول إلى كل المستويات المتاحة من المعلومات الجغرافية؛
إنشاء إدارة للعمل الميداني ،كمرفق ُميسﱢر لعمل النظام اإلحصائي الوطني ،لھا مكاتب فرعي|ة
بالوالي||ات ومكات||ب ميداني||ة بالمحلي||ات ،وم||ز ﱠودة بتس||ھيالت كافي||ة م||ن تكنولوجي||ا المعلوم||ات
واإلتصاالت وفرق عمل ميدانية أساسية مدرﱠبة تدريبا ً جيدا؛
وإلى جانب إستكمال سجل األعمال التجارية؛ ينبغي العمل على تطوير الروابط مع السجالت
الفرعي|||ة كس|||جالت ض|||ريبة القيم|||ة المض|||افة ،وس|||جالت الجم|||ارك ،وس|||جالت الش|||ركات،
وسجالت العمل/العمالة ،وجعل سجل األعمال التجارية في متناول المس|تخدمين داخ|ل النظ|ام
اإلحصائي الوطني وخارجه؛
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت:
وتشمل :الحواس|يب الشخص|ية والمحمول|ة ،الطابع|ات ،مع|دات الش|بكات ،ملحق|ات تكنولوجي|ا
المعلوم|||ات ،الش|||بكة المحلي|||ة والش|||بكة الواس|||عة ،خ|||دمات اإلنترن|||ت ،وح|||زم البرمجي|||ات
اإلحصائية ،الخ.
إذ الجھاز المركزي لإلحصاء وكل الوزارات واإلدارات والمؤسسات المنضوية ف|ي المرحل|ة
األولى من االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات  -ع|دا بن|ك الس|ودان ووزارة الص|ناعة  -تعم|ل
في الواقع بحواسيب وطابعات قديمة ،فيتعين تنفيذ عطاءات مشتريات لتوفير اإلحتياجات م|ن
الحواس||||يب الشخص||||ية والمحمول||||ة ،الطابع||||ات ،مع||||دات الش||||بكات ،ملحق||||ات تكنولوجي||||ا
المعلوم|||ات ،الش|||بكة المحلي|||ة والش|||بكة الواس|||عة ،وخ|||دمات اإلنترن|||ت ،وح|||زم البرمجي|||ات
اإلحصائية ،بالنوعية والعددية الكافية.

 5.5الغاية االستراتيجية  :5تسخير تكنولوجيا المعلومات لعملية اإلنتاج اإلحصائي:
النتيجLLLة المتوقعLLLة :س|||تعمل اس|||تراتيجية تكنولوجي|||ا المعلوم|||ات عل|||ى تحس|||ين اس|||تخدام تكنولوجي|||ا
المعلومات ف|ي إنت|اج البيان|ات .وف|ي الع|ادة تغط|ي اس|تراتيجية تكنولوجي|ا المعلوم|ات مج|االت ھيكلي|ة
تكنولوجي|ا المعلوم|ات ،والب||رامج وح|زم البرمجي||ات اإلحص|ائية ،وسياس|ات وخط||ط الت|دريب ،والت||ي
ستساعد على اإلس|تفادة م|ن تس|ھيالت تكنولوجي|ا المعلوم|ات .كم|ا تص|ف الخط|وات الالزم|ة لتحس|ين
استخدام تكنولوجيا المعلومات في صناعة تطوير البيانات ،وتحدد الحد األدنى من المعايير التي ينبغي
توفّرھا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  -المطلوبة لكل قطاع من قطاعات إنتاج البيانات.
االستراتيجيات:
 تطوير المعايير والبنية التحتية الالزمة لدعم زيادة فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديمبيانات ذات نوعية عالية ،وفي خفض التكاليف اإلدارية؛
 تس|ھيل حص||ول األط||راف الفاعل||ة ف|ي النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني عل|ى ح||زم تكنولوجي||ة واس||عةتُيسﱢر الوصول إلى البيانات/المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت أو الخط المباشر؛
 تطوير قنوات داخلية لتحسين تبادل البيانات/المعلومات داخل الوزارات واإلدارات والمؤسسات تصميم وتطوير موقع حصري على شبكة اإلنترنت لتبادل البيانات/المعلومات والمعارف.58

عمليات مفتاحية:
 .1إنشاء وتنفيذ المعايير والبنية التحتية الالزمة لدعم زيادة فعالية استخدام تكنولوجيا المعلوم|ات
المنتجة وخفض الصرف اإلداري؛
في تحسين نوعية البيانات
َ
 .2تركيب وإعداد شبكة اإلنترنت ،وشبكات تبادل المعلومات داخليا )اكسترا ن|ت( ،ل|ربط النظ|ام
اإلحص||ائي بأكمل||ه لتس||ھيل اإلتص||ال والتنس||يق وتب||ادل المعلوم||ات عب||ر النظ||ام اإلحص||ائي
الوطني؛
 .3ترقية وتيسير سبل الوصول إلى وتبادل البيانات لزيادة فائدتھا؛
 .4إنش|||اء وص|||ون الموق|||ع اإللكترون|||ي للنظ|||ام اإلحص|||ائي ال|||وطني لتس|||ھيل اإلتص|||ال وتب|||ادل
المعلومات.
 6.5الغاية االستراتيجية  :6تطوير إدارة البيانات:
النتيجة المتوقعة :من خالل تط|وير البيان|ات وإدارتھ|ا ،تص|ير عملي|ة إنت|اج البيان|ات عالي|ة مردودي|ة
التكلف|ة؛ كم|ا أن إس||تخدام الط|رق الس|ليمة يُن|تِج بيان|ات ذات نوعي||ة عالي|ة ويعم|ل عل||ى تن|اغم الب||رامج
اإلحص||ائية وتحدي||د أولوي||ات البيان||ات عل||ى المس||تويات المختلف||ة م||ن اإلحتياج||ات ،وھ||ي :ال||وطني
والقطاعي والوالئي ،بما في ذلك متطلبات اإلحصاءات التفويضية الرسمية.
أھم االستراتيجيات:
 تحديد فجوات البيانات في جميع مجاالت إنتاج البيانات  -الزراعية ،االقتصادية ،االجتماعية،والبيئية؛
 تقوي|ة نظ||م البيان|ات الحالي||ة ،وھ|ي نظ||ام اإلحص|اءات اإلداري||ة  -المع|روف أيض||ا باس|م نظ||مالمعلومات اإلدارية ،ونظام المسوحات بالعينة والتعدادات؛
 استكشاف أساليب جديدة للمسوحات؛ التأك||د م||ن تص||نيف البيان||ات عن||د المس||توى ال||والئي والمج||االت الھام||ة األخ||رى مث||ل الن||وعوالنشاط االقتصادي والمجموعات السكانية الفرعية وما إلى ذلك؛
 اعتماد نھج المشاركة في الحصول على التقديرات النوعية المفيدة في تفسير البيانات؛ تحسين تحليل البيانات واستخدام فنيات نظم المعلومات الجغرافية لعرض البيانات المكانية. تقوية آليات تنسيق عمليات إنتاج البيانات بواسطة المؤسسات المشتركة والتنسيق الفن|ي عل|ىوضع وتنفيذ المعايير والمنھجيات عبر النظام اإلحصائي الوطني.
عمليات مفتاحية:
.1

إجراء تقييم لإلحتياج|ات م|ن البيان|ات وج|رد البيان|ات الحالي|ة لتحدي|د الفج|وات فيھ|ا ف|ي كاف|ة
القطاعات والمجاالت مثل اإلحصاءات الزراعية ،اإلحصاءات الصناعية ،إحصاءات القطاع
غي||ر الرس||مي ،والتطبي||ق الكام||ل لنظ||ام الحس||ابات القومي||ة  ،93إحص||اءات الن||اتج المحل||ي
اإلجمالي ربع السنوية ،إحصاءات تجارة التجزئة  ،إحصاءات البناء والتشييد الخ؛

.2

تقوية نظم إدارة المعلومات الحالي|ة ) نظ|م إدارة المعلوم|ات التعليمي|ة ونظ|م إدارة المعلوم|ات
الص||حية( ،وتط||وير مج||االت جدي||دة لإلحص||اءات اإلداري||ة ،والس||جل الم||دني ،واإلحص||اءات
الحيوية؛
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.3

تط||وير ال||نظم والفني||ات إلض||فاء الط||ابع المؤسس||ي عل||ى إنت||اج واس||تخدام اإلحص||اءات عل||ى
المستوى الوالئي؛

.4

تطوير برامج دمج اإلحصاءات؛

.5

اعتماد استخدام المناھج القائمة على المشاركة للحصول على البيانات النوعي|ة لفائ|دتھا ،ل|يس
فقط كمصدر للمعلومات في حد ذاته ،بل أيضا إلستكمال المعلومات الكمية وتفسيرھا بصورة
سليمة؛

.6

استكش||اف إمكاني||ات الجم||ع ب||ين المص||ادر وت||زامن الب||رامج م||ن أج||ل تقلي||ل تك||اليف جم||ع
البيانات؛

.7

تحديد متطلبات البرامج اإلحصائية الوطني|ة والقطاعي|ة بم|ا ف|ي ذل|ك اإلحص|اءات التفويض|ية
الرسمية الالزمة إلدارة االقتصاد ،وصياغة السياسات ،والرصد والتقييم؛

.8

إنشاء قواعد البيان|ات القطاعي|ة والوالئي|ة لتخ|زين جمي|ع الن|واتج اإلحص|ائية ،والتأك|د م|ن أن
البيانات يمكن الوصول إليھا بسھولة عبر إستخدام نظام إسترجاع المعلومات؛

.9

إنش|اء قاع|دة بيان||ات وطني|ة ي|تم مزامنتھ||ا وربطھ|ا م||ع قواع|د البيان|ات القطاعي||ة ،فض|ال ع||ن
قواعد البيانات الوالئية؛

 .10تأسيس مستودع لحفظ مجموعات البيانات الجزئية/الدقيقة المختلفة ليسھل الوص|ول إليھ|ا م|ن
قبل الجھات المعنية.
 7.5الغاية االستراتيجية  :7تحسLين التعLاون والتنسLيق فLي نظLام اإلحصLاءات اإلداريLة عبLر النظLام
اإلحصائي الوطني:
الخلفيLLة والنتيجLLة المتوقعLLة :ورق||ة االس||تراتيجية المرحلي||ة لتخفي||ف ح | ﱠدة الفق||ر ،ورص||د التق||دم نح||و
األھداف اإلنمائية لأللفية ،يستمدان مؤشراتھما ،ل|يس فق|ط م|ن المس|وحات والتع|دادات ،ب|ل أيض|ا م|ن
البيانات اإلدارية التي تنتجھا الوزارات واإلدارات والمؤسسات والواليات ،وأيضا كجزء من أنشطتھا
اإلعتيادية.
يعتبر رص|د الم|دخالت والمخرج|ات عنص|را حاس|ما ف|ي أط|ر التنمي|ة الوطني|ة ،ل|ذلك ت|ؤدي البيان|ات
اإلدارية دورا محوريا في خدمة ھذه الحاجة .وفي الواقع ،ھي المصدر الوحيد للبيان|ات ع|ن م|دخالت
ومخرجات مختلف التدخالت الحكومية .وباإلضافة إلى ذلك ،توفّر البيانات اإلدارية بعض من النتائج
وإلى ح ٍد ما بعض مؤشرات األثر )مدى تأثير الب|رامج( ،وتُكم|ل المعلوم|ات الت|ي توفرھ|ا المس|وحات
األسرية والتع|دادات .ومھم|ا يك|ن األم|ر ،ال ي|زال إنت|اج واس|تخدام البيان|ات اإلداري|ة أح|دى التح|ديات
الرئيسية الت|ي تواج|ه النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني .فعل|ى ال|رغم م|ن أن|ه يج|ري حالي|ا إنت|اج كثي|ر م|ن
البيانات اإلدارية إال أن نوعيتھا تحتاج لكثير من العمل.
وس|يتم تص||حيح جمي||ع ھ||ذه األوض|اع عن||دما يح||دث التحس||ين الفعل||ي ف|ي التع||اون والتنس||يق ف||ي نظ||ام
االحصاءات االدارية عبر النظام االحصائي الوطني.
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آليات تنسيق تطوير وإنتاج البيانات اإلدارية:
ف||ي الوق||ت الحاض||ر ال توج||د آلي||ة تنس||يقية س||واء إلنت||اج اإلحص||اءات/المؤش||رات بواس||طة ال||وزارات
واإلدارات والمؤسس||ات والوالي||ات أو تق||ديمھا إل||ى جھ||از مرك||زي ،يحت||اج  -ب||دوره  -إل||ى اس||تخدام
المنتج||ات اإلحص||ائية ألغ||راض الرص||د والتقي||يم .علي||ه ،الب | ﱠد م||ن إنش||اء آلي||ات التنس||يق ف||ي ھ||ذين
المستويين من اإلنتاج واالستخدام.
أما بالنسبة للمنتجات اإلحصائية الواردة من المسوحات والتعدادات ،وھي ف|ي الع|ادة جھ|ود إحص|ائية
ض||خمة ،في||تم إنتاجھ||ا دائم||ا باألس||اس بواس||طة الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء بالتع||اون م||ع ال||وزارات
واإلدارات والمؤسسات ذات الصلة ،اعتمادا على نتائج ھذه التعدادات والمسوحات .ومع ذلك قد توجد
ثمة مشكالت بسيطة قد تواجه إنت|اج مخرج|ات ھ|ذه المس|وحات والتع|دادات ،بي|د أن|ه يمك|ن معالجتھ|ا
عب||ر تنس||يق ت||دفق البيان||ات إل||ى نقط||ة اإلس||تخدام م||ع الترتيب||ات المؤسس||ية المناس||بة .ل||ذلك ،وإلزال||ة
اإلفتقار إلى التنسيق في ھذه العمليات ،واالجراءات التالية ھي ما ينبغي القيام به:
أ-

إنشاء جھاز إلدارة النظام الوطني للرصد والتقييم ،فبوجود وكالة من ھذا النوع ،لديھا إرتباط
وثي|||ق م|||ع واض|||عي السياس|||ات ،يمك|||ن تنس|||يق ت|||دفق البيان|||ات م|||ن ال|||وزارات واإلدارات
والمؤسسات والواليات .ولخصوصية ھذا النوع م|ن المؤسس|ات ،ينبغ|ي اختي|ار موقعھ|ا ،ف|ي
وزارة تتعامل مع عمليات السياسات والخطط اإلنمائية ،مثل وزارة المالية أو وزارة مختصة
بالتخطيط والتنمية .وھذه الوكالة ستقوم أيضا بتنسيق وحدات الرصد والتقي|يم ف|ي ال|وزارات
واإلدارات والمؤسسات والواليات.

ب-

إنتاج المؤشرات من نظام اإلحص|اءات اإلداري|ة م|ا زال يحت|اج إل|ى تنس|يق يض|من وص|ولھا
إلى نقاط إستخدام البيانات.

ولإلش||راف النش||ط عل||ى عملي||ة تحس||ين ت||دابير إنت||اج اإلحص||اءات اإلداري||ة ،ف||إن إدارة عام||ة لش||ئون
تنسيق إنتاج البيان|ات اإلداري|ة ،يج|ب أن تُنش|أ ف|ي الجھ|از المرك|زي لإلحص|اء ،ليك|ون لھ|ا اإلش|راف
الفعﱠال على الوزارات واإلدارات والمؤسسات في إنتاج المؤشرات المطلوبة من السجالت اإلدارية.
بيد أن فروع النظام الوطني للرصد والتقييم ،في ،ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات والت|ي ينبغ|ي أن
تُنشأ أيضا في المواقع المناسبة لھا ،ستعمل مع اإلدارة العامة لنظ|ام اإلحص|اءات اإلداري|ة ف|ي تنس|يق
وثيق لربط اإلنتاج مع تدفق البيانات إلستخدامھا عند الحاجة الفعلية لھ|ا .وس|تعمل ھ|ذه اإلدارة العام|ة
أيضا على تعزيز قدرة الجھاز المركزي لإلحصاء على الحصول على البيان|ات للعدي|د م|ن إص|داراته
الرسمية )الحسابات القومي|ة ،الكت|اب اإلحص|ائي الس|نوي ،وكتي|ب الس|ودان ف|ي أرق|ام ال|خ( .والنتيج|ة
المتوقعة من كل ذلك ،ھي تحسين نظام اإلحصاءات اإلدارية التي تخدم احتياج|ات رص|د وتقي|يم أط|ر
التنمية.

االستراتيجيات:
 إنش|اء نظ|ام وطن|ي للرص|د والتقي|يم يك|ون بع|ض م|ن مھام|ه تعزي|ز ش|بكة تب|ادل المعلوم|اتوبالتالي زيادة وضوح وفائدة مھمة الرصد والتقي|يم عب|ر ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات
والواليات؛
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 بإنش|||اء إدارة عام|||ة بالجھ|||از المرك|||زي لإلحص|||اء مس|||ؤولة ع|||ن تقوي|||ة ق|||درات تص|||نيفاإلحص||اءات اإلداري||ة ف||ي ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات/الوالي||ات ،ف||إن مھم||ة إزال||ة أو
تقلي||ل اإلختالف||ات ف||ي آلي||ات تق||ديم التق||ارير م||ن مختل||ف القطاع||ات ال||وزارات واإلدارات
والمؤسسات يمكن لھذه االدارة إنجازھا بيسر ،وبالتالي تحسين عملية جمع البيانات؛
 تحسين إتساق وإكتمال البيانات التي تم جمعھا حتى عندما يجري تجميع البيانات اعتمادا علىعائدات من وكاالت أخرى؛
 بناء الوعي بأھمية المعلومات التي يتم جمعھا بشكل روتيني ،وإنشاء نظ|ام لتولي|د إحص|اءاتمنھا؛
 تحديد أنواع البيانات التي توجد حاليا في مختلف الوزارات واإلدارات والمؤسسات/الوالي|اتوالشكل الذي يتم االحتفاظ بھا؛
 توحيد قياسية معايير أدوات جمع البيانات ،وتوفير التدريب المنظم لمسجلي/جامعي البيانات،ودعم إجراءات التنسيق/اإلشراف المس|تمر بالتع|اون م|ع ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات
المعنية؛
عمليات مفتاحية:
 .1وضع آليات لتنسيق البيانات اإلدارية عبر الحكومة اإلتحادية والحكومات الوالئية؛
 .2كجزء من إطار عمل النظام الوطني للرصد والتقييم  -تعزيز شبكة تبادل المعلومات من أجل
زي|||||ادة وض|||||وح وفائ|||||دة مھم|||||ة الرص|||||د والتقي|||||يم عب|||||ر مختل|||||ف ال|||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات/الواليات.
 .3دعم تطوير البيانات اإلدارية كمصدر موثوق به من خالل توحيد قياس|ية مع|ايير أدوات جم|ع
البيان|ات ،والت|دريب واإلش|راف المن|تظم عل|ى مس|جلي/ج|امعي ،والتنس|يق المس|تمر ب|ين ك|ل
الوزارات واإلدارات والمؤسسات.
 .4وض|ع م|ذكرات تف|اھم ب|ين ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات والجھ|از المرك|زي لإلحص|اء
والنظام الوطني للرصد والتقييم لتسھيل عمليات إنتاج وتبادل البيانات.
 8.5الغاية االستراتيجية  :8سياسة وخطط نشر البيانات:
النتيجة المتوقعة :المراد ھنا أن يوجد نظام فعﱠال للنشر ،كون منتجات البيانات تصل إلى جمي|ع فئ|ات
المستخدمين وفي شكل قابل لإلستخدام وعبر تقارير محببة للقارئ .وسوف يتم دعم مث|ل ھ|ذه الوض|ع
المرغوب بسياسات وخطط مالئمة لنشر المعلومات اإلحصائية .وينبغي أن تركز ھذه السياسات على
قضايا المعلومات المض ﱠمنة في التقارير ورسوم الحصول على التقارير وعلى إمكانية الوصول إليھا.
وباإلض||افة إل||ى ذل||ك ،ينبغ||ي أن تك||ون سياس||ة الوص||ول إل||ى التق||ارير متوافق||ة م||ع المب||ادئ األساس||ية
لإلحصاءات الرسمية ،وتحديدا ،أن يتم النشر لفئات المستخدمين كافة .واإلحصاءات كـ "سلعة عامة"
يعني أن تصل بسھولة إلى متناول الجمھور وعبر أساليب ووسائل إع|الم مختلف|ة ،مث|ل المطبوع|ات،
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التقارير الموجزة ،التقارير الصحفية ،المؤتمرات الصحفية ،ومن خالل مواق|ع اإلنترن|ت ،واألق|راص
المدمجة ،ورسائل البريد اإللكتروني والنشر من خالل الشبكة العالمية للمعلوم|ات ،وم|ن خ|الل ورش
العم||ل الت||ي تجم||ع المس||تخدمين والمنتج||ين مع||ا .كم||ا ينبغ||ي أيض||ا وض||ع خط||ة إلص||دار البيان||ات
واستراتيجية للنشر تقوم بشكل رئيسي على اإلستخدام الفعﱠال لوسائل اإلعالم.
االستراتيجيات:
 وضع السياسات والخطط الالزمة لنشر المعلومات اإلحصائية؛ اإلستخدام الفعﱠال لوسائل اإلعالم المتنوعة والجمع بينھا ،وبما يتفق مع نوع المستخدمين؛ إنشاء مركز رئيسي ،حديث ومحوسب ،للمعلومات اإلحص|ائية ،يتلق|ي المعلوم|ات م|ن جمي|عال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات/الوالي||ات .وب||دوره يعم||ل عل||ى ت |وفير البيان||ات وقواع||د
البيان||ات للنظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني بأكمل||ه .وھك||ذا س||تكون المعلوم||ات متاح||ة لإلس||تخدام
بواسطة أعضاء النظام اإلحصائي الوطني .وفي ك|ل األح|وال ،س|يتم تش|جيع رب|ط القطاع|ات
التي بھا مراكز معلومات أو بدونھا بمركز المعلومات الرئيسي للنظام اإلحصائي الوطني.
عمليات مفتاحية:
 .1وضع سياسة/اس|تراتيجية لنش|ر البيان|ات تض|من حص|ول المس|تخدمين عل|ى البيان|ات بالش|كل
الذي يحتاجونه ،وذلك من خالل تحسين تحليل البيانات واستخدام نظم المعلوم|ات الجغرافي|ة
لتقديم في البيانات مكانية؛
 .2وض|||ع سياس|||ات لنش|||ر المعلوم|||ات اإلحص|||ائية تغط|||ي القض|||ايا المتعلق|||ة بأس|||عار التق|||ارير
اإلحصائية وإمكانية الوصول إليھا؛
 .3إع||داد خط||ة لنش||ر المعلوم||ات اإلحص||ائية باس||تخدام وس||ائل اإلع||الم المناس||بة ،بم||ا ف||ي ذل||ك
المطبوعات ،التقارير الموجزة ،التقارير المؤتمرات الصحفية ،ومواقع اإلنترنت ،واألقراص
المدمجة ،ورسائل البريد اإللكتروني ،وورش العمل المستخدمين/والمنتجين.
 .4وض||ع أحك||ام لحماي||ة البيان||ات وس||ريتھا كج||زء م||ن اإلط||ار الق||انوني ال||ذي ي||تم عب||ره إنت||اج
البيانات وتخزينھا؛
 .5تخزين البيان|ات الجزئي|ة غي|ر المعرﱠف|ة بالفع|ل م|ن التع|دادات والمس|وح وتس|ھيل اس|ترجاعھا
بسھولة ألغراض البحوث؛
 .6إنشاء وتجھيز مركز المصادر والمعلومات اإلحصائية.

 9.5الغاية االستراتيجية  :9تنسيق التعدادات والمسوحات:
الخلفية والنتيجة المتوقعة :العمليات المتﱠبعة إلجراء المسوحات والتع|دادات ،والطريق|ة الت|ي ي|تم بھ|ا
حف||ظ الس||جالت اإلداري||ة ،تُح |دﱢد نوعي||ة اإلحص||اءات المنتَج||ة .وف||ي الس||ودان ،وف||ي ك||ل ال||وزارات
واإلدارات والمؤسسات/الجھاز المركزي لإلحصاء تقريب|ا ،ال ت|زال قض|ايا الش|مول والموثوقي|ة تمث|ل
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عقبة في إستخدام البيانات .وعبر المسوحات والتعدادات كمصادر للبيانات ،تبقى المش|كالت ف|ي الدق|ة
واإلكتم||ال واإلتس||اق وحس||ن التوقي||ت ،م||ع غي||اب بيان||ات السالس||ل الزمني||ة ،ھ||ي المالم||ح الحالي||ة
للمخرجات اإلحصائية .ومن الطبيعي أنھا عوامل تؤدي إلى فق|دان المس|تخدمين الثق|ة ف|ي المخرج|ات
اإلحصائية للنظام اإلحصائي الوطني.
فالجھاز المركزي لإلحصاء ،والوزارات واإلدارات والمؤسسات ،على السواء ،لم تش|ارك عل|ى نح| ٍو
كاف المستخدمين األساسيين اإل بحسب المقتضى .ومع ذلك ،فإن البيانات التي يتم إنتاجھا لھا أھميتھ|ا
ٍ
في التنمية وصياغة السياسات ،وينبغي عليھا دع|م تحقي|ق نت|ائج التنمي|ة .فك|ل المس|وحات والتع|دادات
ينبغ||ي عليھ||ا اإلس||تجابة لمطالب||ات مس||تخدمي البيان||ات ،ويش||مل ذل||ك دع||م تط||وير ورق||ة اس||تراتيجية
تخفيف ح| ﱠدة الفق|ر؛ والبرن|امج الثالث|ي الس|تدامة االس|تقرار االقتص|ادي ،واألھ|داف اإلنمائي|ة لأللفي|ة؛
والخطة االس|تراتيجية القومي|ة الثاني|ة ) ،(2016-2012إذا ك|ان متابع|ة تق|دمھا وتق|ويم أدائھ|ا سيس|تند
على مخرجات ھذه المسوحات والتعدادات.
وبالتعاون الوثيق مع ذوي اإلرتب|اط األساس|يين ،تُص|بح المس|وحات فعﱠال|ة م|ن حي|ث مردودي|ة التكلف|ة
والمخرج||||||ات ،وموفي||||||ة بمع||||||ايير الج||||||ودة ،ومقياس||||||ا جي||||||دا لتقي||||||يم التق||||||دم نح||||||و األھ||||||داف.
االستراتيجيات:
 وضع وتنفيذ برنامج مسوحات متزامنة على المدى الطويل ،واصطفافھا على نح| ٍو وثي|ق م|عأط|||ر وأولوي|||ات التنمي|||ة الوطني|||ة والدولي|||ة ،لت|||وفير مجموع|||ة المعلوم|||ات المطلوب|||ة لتلبي|||ة
إحتياجات ذوي اإلرتباط كافة ؛
 تقوية التعاون بين األطراف الفاعلة الرئيسية بما يحفظ بوضوح حق|وق وواجب|ات ك|ل ط|رفمن األطراف الفاعلة في النظام اإلحصائي الوطني؛
 تعزيز قدرات تحليل اإلحصاءات والتعاون مع الوزارات واإلدارات والمؤسسات؛ جم||ع بيان||ات ع |ن جمي||ع األنش||طة االقتص||ادية ف||ي الس||ودان كمتطلب||ات لحس||اب المؤش||راتاالقتصادية الرئيسية؛
 تحديث سجل األعمال اإلحصائية إلستخدامه كإطار أخذ العينات للمسوحات االقتصادية؛ جم||ع اإلحص||اءات الزراعي||ة م||ن خ||الل المس||وحات األس||رية ،مس||وحات المنش||آت الزراعي||ةالتجارية ،والمصادر اإلدارية الزراعية .وينبغي على المسوحات الزراعية تغطية المحاصيل
والماشية )الثروة الحيوانية(؛
 قي||اس ورص||د ت||دفقات رؤوس األم||وال إل||ى داخ||ل ال||بالد وإل||ى خارجھ||ا ،وحص||ر األص||ولوالتعويضات الخاصة بالشركات والكيانات األجنبية؛
عمليات مفتاحية:
 .1إج|||راء المس||||وحات المش|||تركة ب||||ين الجھ||||از المرك|||زي لإلحص||||اء وال||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات.
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 .2وضع مذكرات تفاھم للقيام بمسوحات مش|تركة تُح| ّدد فيھ|ا حق|وق وإلتزام|ات ك|ل ط|رف ف|ي
الترتيبات المشتركة؛
جرى ف|ي الوق|ت المناس|ب ،ومتزامن|ة م|ع
 .3التأكد من أن المسوحات ذات مردودية عالي|ة ،وس|تُ َ
عملية المراجعة لجميع قضايا جدول أعمال التنمية الوطنية؛
 .4وضع برنامج ش|امل وكل|ي للتع|دادات يمك|ن م|ن خالل|ه حص|ر وجم|ع ك|ل البيان|ات المطلوب|ة
بطريقة منسقة؛
 .5وأخيرا ،تعبئة الموارد لبرنامج التعدادات/المسوحات.
 10.5الغاية االستراتيجية  :10التدقيق والمراجعة اإلحصائية:
الخلفية والنتائج :أھم منتجي البيانات في النظام اإلحصائي ال|وطني يُطبﱢق|ون المع|ايير ،والتص|نيفات،
وص||ى بھ||ا دولي||ا ،م||ع تكييفھ||ا م||ع الخصوص||يات الوطني||ة.
والمب||ادئ التوجيھي||ة ،والمنھجي||ات ،ال ُم َ
ومجموعة المعايير والمبادئ التوجيھية ھذه تشمل  -من بين أخرى:
أ -المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الذي أع ﱠدته مفوض|ية األم|م المتح|دة لإلحص|اءات ف|ي
العام 1994؛
ب -العھد اإلفريقي لإلحصاء 2009؛
ج -تصنيف االستھالك الفردي حسب الغرض لتسجيل األسعار والنفقات؛
د -التصنيف المعياري الدولي الصناعي -التعديل الثالث لتصنيف األعمال التجارية؛
ھ||ـ -دلي|||ل إحص||اءات المالي|||ة العام||ة (GFS) 2001 -والص|||ياغات البياني||ة لتص|||نيف الحس|||ابات
المتعلقة بتصنيف إحصاءات المالية العامة؛
و -نظام الحسابات القومية  ،2008 ،1993ونظام تقدير الحسابات القومية؛
ز -التصنيف المركزي للمنتجات المصنفة؛
ح -النظام المتسق لتصنيف وترميز السلع التجارية؛
ط -التعدادات الزراعية ،وتعدادات السكان والمساكن ،وتعداد المنشآت التجارية ،تدفقات رؤوس
األموال الخاصة والتي تستفيد جميعھا من المبادئ والتوصيات التوجيھية لألمم المتحدة
إلجراء التعدادات؛ كما تستفيد المسوحات محددة الموضوع من المبادئ والتوصيات
التوجيھية الدولية ذات الصلة؛
ي -السودان أيضا كأحدى البلدان المنضمة إلى النظام العام لصندوق النقد الدولي لنش|ر البيان|ات،
يس|||تفيد م|||ن ھ|||ذا النظ|||ام ال|||ذي يھ|||دف إل|||ى تحس|||ين نوعي|||ة البيان|||ات ،وي|||وفّر إط|||ارا لتحدي|||د
اإلحتياجات الالزمة لتحسين البيانات ووضع األولويات ،ويوج|ه البل|د بش|أن نش|ر إحص|اءات
إلى الجمھور تتصف بالشمول ،وتكون في الوقت المناسب ،ويمكن الوصول إليھا.
االستراتيجيات:
 إعداد موجھات للتدقيق والمراجعة اإلحصائية ،ووض|ع آلي|ات للمراجع|ة اإلحص|ائية الدوري|ةللوحدات اإلحصائية بالوزارات واإلدارات والمؤسسات والواليات؛
 التأكد من االلتزام بالمعايير والتصنيفات والمبادئ التوجيھية اإلحصائية الدولية؛65

 اإليفاء بمتطلبات النظام العام لصندوق النقد الدولي لنشر البيان|ات بمجمل|ه ،واإلنض|مام لنظ|اممع||ايير نش||ر البيان||ات مح||ددة الموض||وع م||ن أج||ل إم||داد المس||تثمرين ببيان||ات حديث||ة منتظم||ة
ويسھل الحصول عليھا في الوقت المناسب؛
 إج||راء مراجع||ة الحس||ابات اإلحص||ائية للمجموع||ات اإلحص||ائية الرئيس||ية ف||ي فت||رات متف||قعليھا ،لتعزيز التحسﱡن المستمر في اإلحصاءات الرسمية من خالل التح ﱡقق من أن اإلجراءات
التنفيذية والضوابط تتم وفقا لما ھ|و منص|وص عليھ|ا ف|ي الوث|ائق ،وتحدي|د م|دى فعاليتھ|ا ف|ي
مجال تقديم المنتجات والخدمات.
عمليات مفتاحية:
 (1إعداد موجھات التدقيق والمراجعة اإلحصائية؛
 (2إج||راء مراجع||ة إحص||ائية للمجموع||ات اإلحص||ائية الرئيس||ية ك||ل س||نتين لرص||د م||دى ج||ودة
المنتجة؛
البيانات
َ
 (3إجراء تقييم منتظم للتصنيفات ونظم ترميز البيانات.

 .6إستراتيجية وخطة التنفيذ:
 1.6مقدمة:
إن تمام االستراتيجة الوطنية لتطوير اإلحصاءات في تحقي|ق الرؤي|ا ،وإنج|از الرس|الة ،والوف|اء ب|القيّم
والمب|||ادئ األساس|||ية ،إض|||افةً إل|||ى تحقي|||ق النت|||ائج الرئيس|||ية للنظ|||ام اإلحص|||ائي ال|||وطني .ول|||ذا ف|||إن
االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات تدور  -في مجملھ|ا -ح|ول قض|ايا تط|وير وتنفي|ذ ورص|د
وتقي||يم ھ||ذه االس||تراتيجيات وإس||تدامتھا بغي||ة تقوي||ة النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني .وھ||ذه االس||تراتيجيات
تحتض|||ن ،وتتعام|||ل م|||ع ،محت|||وى الخط|||ة االس|||تراتيجية للجھ|||از المرك|||زي لإلحص|||اء ،والخط|||ط
االس|||||تراتيجية لل|||||وزارات واإلدارات والمؤسس|||||ات ،والخط|||||ط االس|||||تراتيجية للوالي|||||ات .ونج|||||اح
االس||تراتيجيات اإلحص||ائية الوطني||ة ،بالت||الي ،يتطلّ||ب تنفي||ذا ص||ادقا للخط||ط عل||ى جمي||ع المس||تويات.
فأفضل الخطط تفشل بسھولة بالتنفيذ السيئ .ونجاح خط ٍة ما ليس دالّة للقدرة على تنفيذھا فحس|ب ،ب|ل
أيضا يتحدد بنوعية عملية التنفيذ .والحال ،تنفيذ االستراتيجيات اإلحصائية الوطني|ة والخط|ط الفرعي|ة
المكونة لھا يتطلب ،من بين أشيا ٍء أخرى ،حشد العوامل المحرﱢ ك|ة الرئيس|ية لنج|اح االس|تراتيجية ،بم|ا
في ذلك وضع إطار قانوني جديد ،وخلق ھيك|ل تنظيم|ي م|ؤازر لالس|تراتيجية ،وخل|ق ال|وعي بأھمي|ة
االستراتيجية وإدارة التغيير.
 2.6ذوو اإلرتباط األساسيين ،وتنفيذ الخطة واالستراتيجية:
)أ( حوكمة التنفيذ:
سيتم اإلبقاء على الھيكل اإلداري الحاكم لعملية تنفيذ االستراتيجية الذي أع ﱠد خالل عملية التصميم م|ع
تحسينات إضافية لتوجيه عملية التنفيذ واإلشراف عليھا بأكملھا .وتشمل عناص|ر ھ|ذا الھيك|ل اإلداري
الحاكم :لجنة التسيير أي المجلس القومي لإلحصاء؛ المدير العام للجھاز المركزي لإلحصاء؛ المنس|ق
الوطني  -مدعوما بالفريق الوطني لدعم تنفيذ االستراتيجة الوطنية لتطوير اإلحص|اء؛ والفري|ق الفن|ي
األساسي ال|ذي م|ن المقت|رح أن يتح| ﱠور ال|ى وح|دة تنفي|ذ الخط|ة االس|تراتيجية .أم|ا المكون|ات األخ|رى
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للبنية التنظيمية فھ|ي لج|ان اإلحص|اء ب|الوزارات والمؤسس|ات؛ ولج|ان اإلحص|اء بالوالي|ات؛ واللجن|ة
اإلستش|||||ارية الوطني|||||ة لإلحص|||||اء الت|||||ي تض|||||م ممثل|||||ي المؤسس|||||ات المعني|||||ة؛ واللجن|||||ة الوطني|||||ة
لمس||تخدمي/منتج||ي البيان||ات؛ وأخي||را ھن||اك آلي||ة آخ||رى للتنس||يق عل||ى المس||توى اإلتح||ادي لعملي||ات
الحكومة ،يطلق عليھ|ا اللجن|ة اإلستش|ارية اإلحص|ائية لل|وزارات والمؤسس|ات اإلتحادي|ة للتعام|ل م|ع
قضايا التنسيق بالوزارات والمؤسسات وعملياتھا على مستوى حكومات الواليات.
)ب( وحدة تنفيذ الخطة االستراتيجية:
ستنشأ وحدة تنفيذ الخطة في اإلدارة العام|ة للتنس|يق بالجھ|از المرك|زي لإلحص|اء ،ولھ|ا رئ|يس وح|دة
يك||ون مس||ئوال ل||دى الم||دير الع||ام للجھ|از المرك||زي لإلحص||اء بواس||طة م||دير اإلدارة العام||ة للتنس||يق.
وستكون ھذه الوحدة مسؤولة عن رصد تنفيذ المھ|ام عل|ى المس|توى ال|وطني والعم|ل م|ن خ|الل لج|ان
اإلحصاء بالوزارات والمؤسسات/الواليات ،واللجن|ة اإلستش|ارية اإلحص|ائية لل|وزارات والمؤسس|ات
اإلتحادية ،والتأكد من توفر الموارد وإنس|ياب تق|ارير األداء الت|ي تق|دمھا مراك|ز التنفي|ذ بص|فة دوري|ة
ويفضل شھريا.
تتولى وحدة تنفيذ الخطة تجميع وحصر تقارير التقدم في التنفيذ بما في ذلك تسليط الضوء على
التحديات ووضعھا امام االجتماع ربع السنوي المشترك للجنة االستشارية الوطنية لالحصاءات
واللجنة االستشارية االحصائية للوزارات والمؤسسات االتحادية برئاسة مدير عام الجھاز المركزي
لالحصاء بغية إصدار التوصيات الالزمة ليقوم المدير العام باتخاذ اجراءات محددة لتصحيح التنفيذ
باعتباره مدير االستراتيجية الوطنية لإلحصاء .
يقوم المدير العام بإبالغ اللجنة الوطنية لمستخدمي ومنتجي البيانات بالتطورات الماثلة في تنفيذ
االستراتيجية الوطنية لالحصاء للعلم اال انه يرفع تقارير متابعة تنفيذ االستراتيجية كل ستة اشھر فيما
يخص الموضوعات كافة الى لجنة التسيير الوطنية برئاسة وزير مجلس الوزراء للتعامل مع جميع
القضايا المتعلقة بالسياسات.
ويتواصل مدير عام الجھاز المركزي لإلحصاء مع مجتم|ع ش|ركاء التنمي|ة لض|مان التنس|يق المناس|ب
لتيس||ير إج||راءات التموي||ل وال||دعم الفن||ي لالس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اء/النظ||ام اإلحص||ائي
الوطني ككل ،وتقديم تقارير األداء المرحلية عن تنفيذ االستراتيجية.
تكون وحدة تنفيذ الخطة مسؤولة ،عن أداء المھام المحددة التالية:
 تنسيق أنشطة التنفيذ بما في ذلك أنشطة المؤسسات المستفيدة؛ إدارة األنشطة مثل الشراء وفق|ا للقواع|د واإلج|راءات المتع|ارف عليھ|ا لض|مان إع|داد التق|اريرعن األنشطة وتقديمھا في الوقت المناسب؛
 إدارة ومتابع||ة ومراجع||ة األنش||طة لض||مان إع||داد التق||ارير ع||ن األنش||طة وتق||ديمھا ف||ي الوق||تالمناسب؛
 تتولى اعمال السكرتارية العامة للجن|ة اإلستش|ارية الوطني|ة لإلحص|اءات ،واللجن|ة اإلستش|اريةالوطنية لإلحصاءات ،واللجن|ة الوطني|ة لمنتج|ي ومس|تخدمي البيان|ات ،وتنس|يق لق|اءات مجتم|ع
ش||ركاء التنمي||ة م||ع النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ،ولجن||ة التس||يير ،وجمي||ع الھياك||ل والعملي||ات
المتعلقة بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛
67

 إعداد برامج العمل والموازنات وخطط/عطاءات الشراء  ...الخ؛ وضع ترتيبات التنسيق لكل الدوائر الفنية بالجھ|از المرك|زي لإلحص|اء لمعالج|ة القض|ايا الفني|ةالمتعلقة باالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛
 إعداد التقارير الدورية المنتظمة وغيرھا من تقارير الرصد والمتابعة للبرامج المختلفة ورفعھاللمدير العام ،واللجنة اإلستشارية الوطنية لإلحصاءات ،وجميع الھياكل األخرى ذات الصلة؛
 تنسيق المھام التي قد يضطلع بھا المستشارون فيما يخص تنفيذ الستراتيجية الوطنية لتط|ويراإلحصاءات؛
 -أي مھام أخرى قد يكلفھا بھا مدير اإلدارة العامة للتنسيق/المدير العام.
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الشكل ) :(2حوكمة النظام اإلحصائي الوطني
لجنة التسيير الوطنية
)المجلس القومي لإلحصاء(

اللجنة
اإلستشارية
الوطنية
لإلحصاء

المدير العام للجھاز المركزي لإلحصاء

اللجنة
اإلستشارية
اإلحصائية
للوزارات
والمؤسسات
اإلتحادية

لجان اإلحصاء
بالوزارات
والمؤسسات
والواليات

الجھاز المركزي لإلحصاء
)اإلدارة العامة للتنسيق(

اللجنة الوطنية لمنتجي
ومستخدمي البيانات

فريق دعم تنفيذ األستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء

وحدة تنفيذ الخطة
االستراتيجية
ﺷركاء التنمية

)ج( إضافةً إلى الھياكل المنصوص عليھ|ا أع|اله ،وعل|ى ال|رغم م|ن اإلجتماع|ات العدي|دة الت|ي ت ﱠم|ت،
على منسق/مدير اإلدارة العامة للتنسيق  -كمنسق لالس|تراتيجية الوطني|ة لتط|وير اإلحص|اءات/النظ|ام
اإلحص|||ائي ال|||وطني مناقش|||ة عناص|||ر االس|||تراتيجية الوطني|||ة لتط|||وير اإلحص|||اء م|||ع ال|||وزارات و
المؤسسات واإلدارات/الواليات كل على حدا ،بحيث يضمن إلمامھم إلماما كافيا بالقض|ايا المطروح|ة
والمص|||||ادقة عل|||||ى العناص|||||ر الرئيس|||||ية .وف|||||ي ھ|||||ذا الص|||||دد ،تلت|||||زم ال|||||وزارات و المؤسس|||||ات
واإلدارات/الواليات بإعداد وتقديم خطط عمل وموازنات سنوية مفصﱠلة لتسھيل تنفيذ االس|تراتيجيات
القطاعي|ة لتط|وير اإلحص|اءات واالس|تراتيجيات الوالئي|ة لتط|وير اإلحص|اءات .ث| ّم تُق| ﱠدم جمي|ع خط||ط
العمل والموازنات السنوية في إجتماع يضم ذوي اإلرتباط واللجنة اإلستشارية الوطني|ة لإلحص|اءات
للمصادقة عليھا.
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وتنحص||ر المھ||ام والمس||ئوليات الرئيس||ية للجن||ة تس||يير النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني )المجل||س الق||ومي
لإلحصاء(  -المناط به اإلشراف والرقابة على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتط|وير اإلحص|اءات ،فيم|ا
يلي:
 النظر في السياسات اإلحصائية التي صاغتھا اللجنة اإلستشارية الوطنية لإلحصاءات والموافقةعليھا؛
 تقديم المش|ورة إل|ى ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات وس|لطاتھا م|ن ال|وزراء وال|وكالء بش|أنالمسائل المتعلق|ة ب|دور وأھمي|ة اإلحص|اءات ف|ي التنمي|ة الوطني|ة خصوص|ا ف|ي مج|ال التموي|ل
اإلحصائي؛
 ت||وفير التوجي||ه واإلش||راف الف ﱠع||ال للنظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني م||ن خ||الل اللجن||ة اإلستش||اريةالوطنية لإلحصاءات؛
 استعراض التقدم المحرز في تنفيذ باالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛ الموافقة على برامج العمل والموازنات المقابلة وخطط الشراء؛ معالجة القضايا الحرجة التي قد تعوق تنفيذ النظام اإلحصائي الوطني؛ً
 واإلشراف والرقابة على نظام وشروط التوظي|ف والترقي|ات وإنض|باط الم|وظفين ،إض|افة إل|ىمراجعة الشروط العامة للخدمة للعاملين في مجال اإلحصاء.
)د( عالوة على خط|ط العم|ل ،ھن|اك أنش|طة معين|ة ،ينبغ|ي أن تك|ون ج|زءا م|ن خط|ة التنفي|ذ  -كونھ|ا
أنشطة جوھرية تحقق في ذات الوقت نتائج و"مكاسب س|ريعة" .ھ|ذه األنش|طة ،ووفق|ا لتص|ور منس|ق
النظام اإلحصائي الوطني/االستراتيجية الوطنية لتط|وير اإلحص|اءات ،س|يتم تنفي|ذھا إل|ى جن|ب خط|ة
العمل السنوية المذكورة أعاله .وفيما يلي بعضا ً من ھذه األنشطة:
-

-

-

-

إعداد التقارير اإلدارية عن عملية تصميم االستراتيجية؛
طالما أن مذكرات التفاھم سيتم إستخدامھا كأداة لتسھيل التعاون بين الجھات المعنية ،فإن إع|داد
وتنفيذ برامج تدريب على صياغة مذكرات التفاھم نشاط مھم ينبغي القيام به؛
اختي||||ار ال||||وزارات واإلدارات والمؤسس||||ات/الوالي||||ات المض||||منﱠة ف||||ي المرحل||||ة التالي||||ة م||||ن
االستراتيجية ،والبدء في تنفيذ أنشطة أولية نحو إطالق ھذه العملية؛
اإلس|||||||تمرار ف|||||||ي العم|||||||ل ف|||||||ي مج|||||||ال المناص|||||||رة لالس|||||||تراتيجية الوطني|||||||ة لتط|||||||وير
اإلحص|اءات/االس||تراتيجيات القطاعي||ة لتط||وير اإلحص||اءات واالس||تراتيجيات الوالئي||ة لتط||وير
اإلحصاءات ،وتعبئة التمويل للتنفيذ ،والشروع في عملية إنشاء سلة تمويل اإلحصاءات؛
اإلجتماعات المتناوبة فيما بين ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات/الوالي|ات ،ومش|اركة قي|ادات
الجھاز المركزي لإلحصاء/ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات/الوالي|ات ف|ي اجتماع|ات اللجن|ة
اإلستشارية الوطنية لإلحصاءات ،اللجنة اإلستشارية اإلحصائية للوكاالت اإلتحادية  ...الخ(؛
اإلجتماع|||ات العادي|||ة ل|||وكالء ال|||وزارات واإلدارات والمؤسس|||ات وأمن|||اء حكوم|||ات الوالي|||ات
برئاسة الجھ|از المرك|زي لإلحص|اء ،لمناقش|ة قض|ايا :ال|دعم الفن|ي ،وال|دعم الم|الي ،لل|وزارات
واإلدارات والمؤسسات/الواليات التي تفتقر للموارد من خالل سلة التمويل المشتركة؛
تركيب وإعداد شبكة اإلنتران|ت/وتس|ھيالت اإلنترن|ت للتواص|ل فيم|ا ب|ين ال|وزارات واإلدارات
والمؤسسات والجھاز المركزي لإلحصاء؛
متابعة إعداد ونشر النشرة اإلعالمية للنظام اإلحصائي الوطني؛
رب|ط النظ||ام اإلحص||ائي ال|وطني بمؤسس||ات ومراك||ز الت||دريب ،ووض|ع برن||امج للت||دريب عل||ى
أساسيات تسيير عمل النظ|ام وأس|اليب تطبيقھ|ا كتحلي|ل البيان|ات ،كتاب|ة التق|ارير ،تنظ|يم وإدارة
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المكات|||ب اإلحص|||ائية ،مح|||و األمي|||ة المعلوماتي|||ة ،إدارة المس|||وحات ،المع|||ايير ،التص|||نيفات،
المبادرات والمبادئ التوجيھية الدولية ،أطر التنمية وصياغة السياسيات؛
توريد المعدات الالزمة ،مثل الحواسيب  ،الطابعات ،أجھزة العرض اإليض|احية ،المركب|ات،
واألدوات المكتبية  ...الخ؛
توحي|||د األط|||ر التفويض|||ية الرس|||مية لل|||وزارات واإلدارات والمؤسس|||ات/الوالي|||ات واإلط|||ار
القانوني الشامل للنظام اإلحصائي الوطني فيما يتعلق بإنتاج البيانات؛
المراجعة الشاملة لإلطار القانوني للنظام اإلحصائي الوطني؛
وضع مرجع للمعايير والتعاريف والمفاھيم  ...الخ؛
وضع دليل عمل عن طرق جم|ع البيان|ات ،تص|ميم االس|تبيان/االس|تمارات ،تص|نيف وتحلي|ل
البيانات ،إلستخدامه بواسطة الوزارات واإلدارات والمؤسسات/الواليات؛
إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات األساسية؛
تق||ديم اإلحص||اءات التفويض||ية الرس||مية للمس||تخدمين األساس||يين ف||ي الوق||ت المناس||ب  -مث||ل
مؤش|||رات اإلدارة االقتص|||ادية ،واإلص|||دارات الس|||نوية لل|||وزارات واإلدارات والمؤسس|||ات
ودمجھا في الكتاب اإلحصائي السنوي للسودان؛
نش||ر مؤش||رات قي||اس التق||دم المح||رز نح||و األھ||داف اإلنمائي||ة لأللفي||ة ،بالتنس||يق م||ع الجھ||از
المرك||||||زي لإلحص||||||اء ،بم||||||ا ف||||||ي ذل||||||ك تق||||||ديم ال||||||دعم ال||||||الزم لل||||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات/الواليات عن طريق الجھاز المركزي لإلحصاء.

وھذا النوع م|ن األنش|طة ،إض|افةً إل|ى الخط|ط الس|نوية ،ح|ال تنفي|ذھا ،س|تلﱢبي التوقع|ات بتق|ديم أفض|ل
الخ||دمات اإلحص||ائية .والش||روع ف||ي تنفي||ذ ھ||ذه األنش||طة "س||ريعة المكاس||ب"  -وبع||ض منھ||ا يق||ع
بالض||رورة ض||من الخط||ة العام||ة  -تب||دو فك||رةً جي||دةً للغاي||ة ،بإعتب||ار أثرھ||ا الف||وري والملم||وس عل||ى
عمليات إنتاج وإستخدام اإلحصاءات ومجمل سير العمل في النظام اإلحصائي الوطني.
 3.6الشراكة والتعاون بين الفاعليﱠات الرئيسية في النظام اإلحصائي الوطني:
من أجل ضمان الدعم الفعﱠال لتنفيذ االس|تراتيجية الوطني|ة لتط|وير اإلحص|اءات ،يتع|يﱠن عل|ى فاعليﱠ|ات
النظ|||ام اإلحص|||ائي ال|||وطني العم|||ل مع|||ا ،والتواف|||ق عل|||ى حق|||وقھم وواجب|||اتھم ،أثن|||اء مرحل|||ة تنفي|||ذ
االستراتيجية .ومثل ھذه التوافقات يجب أن تتجسﱠد في مذكرات التفاھم التي تمثل  -بدورھا  -إتفاقي|ات
إطارية بين الجھاز المركزي لإلحصاء وكل من فاعليﱠات النظام اإلحصائي الوطني.
 4.6تعزيز الملكية الوطنية لمفھوم النظام اإلحصائي الوطني:
من أجل تعزيز مب|دا الملكي|ة الوطني|ة م|ن جان|ب ال|وزارات واإلدارات والمؤسس|ات/الوالي|ات لمفھ|وم
النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ،5يُتوق||ع م||ن وك||الء ال||وزارات/أمن||اء الحكوم||ات وغي||رھم م||ن القي||ادات
التنفيذية األخرى في الفاعليﱠات األخرى ،تعبئ|ة الم|وارد الالزم|ة لتنفي|ذ االس|تراتيجية الوطني|ة لتط|وير

 5أي ،عالوة على المخرجات والمحصﱢ الت ،كونھا مالكة للجھود التي تتم ضمن النظام اإلحصائي الوطني وملتزمة
بھا .المترجم.
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اإلحص||||||اء بش||||||كل ف ﱠع||||||ال ومس||||||تمر .مثلم||||||ا يُتوق||||||ع األم||||||ر نفس||||||ه م||||||ن ال||||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات/الواليات فيما يتعلق بتعبئة الموارد الالزمة داخليا لتنفيذ االستراتيجيات القطاعية لتطوير
اإلحصاءات واالستراتيجيات الوالئية لتطوير اإلحصاءات .ولذا يتم التشديد على التنس|يق األفق|ي ب|ين
الوزارات واإلدارات والمؤسسات وتعزيزه ،واألشخاص المحوريين في ھذه األجھزة سيشاركون ف|ي
إجتماع|||ات اللجن|||ة اإلستش|||ارية الوطني|||ة لإلحص|||اءات واللجن|||ة اإلستش|||ارية اإلحص|||ائية للوك|||االت
اإلتحادية .ولمزيد من تعزيز ملكية مكونات النظام اإلحصائي الوطني لالس|تراتيجية الوطني|ة لتط|وير
اإلحص||اءات ،س||يتم إج||راء دورات تدريبي||ة متخصص||ة ف||ي تطبي||ق االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير
اإلحصاءات ،إضافةً إل|ى ترتيب|ات م|نح ت|راخيص النش|اط لألط|راف الفاعل|ة الرئيس|ية م|دعوما بنظ|ام
حوافز كمكافأة ألكثرھا التزاما وفعالية.
 5.6العمل مع ﺷركاء التنمية:
توفّر االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء لشركاء التنمية ما يلي:
 تبيانا ً بتطلعات الحكومة وأولوياتھا ال ُملحﱠة بين المتطلبات اإلحصائية المتنافسة؛ إطاراً لمزيد من المساعدات الفنية الفعﱠالة؛ إطاراً للتمويل والمساءلة، وأساسا ً للتنسيق.ولذلك من المفيد لمنسق الجھاز المركزي لإلحصاء/االس|تراتيجية الوطني|ة لتط|وير اإلحص|اء التع|اون
والعمل مع شركاء التنمي|ة والمؤسس|ات المانح|ة م|ن أج|ل تنس|يق دعمھ|م لمكون|ات النظ|ام اإلحص|ائي
الوطني .وفي ھذا السياق ،يجب أن يشارك مختلف شركاء التنمية في مراجعات التقييم السنوية للخطة
لتعريفھم باإلنجازات ومدى التقدم المحرز ف|ي النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني .وف|ي س|ياق ذل|ك ،س|يًطلب
منھم تقديم الدعم المالي والفني لألولويات الموضوعة في الخطة.
 6.6تطوير خطط العمل المشتركة لجمع ونشر البيانات:
سيتم تطوير خطط العمل المشتركة لجمع ونشر البيان|ات ،م|ن خ|الل تض|افر ع|دة جھ|ود ومس|ؤوليات
عملي||ة مش||تركة ب||ين أعض||اء النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني ،والت||ي م||ن المتص||ور أن ت||تم خ||الل فت||رات
الخطط االستراتيجية ،أھمھا:
 تعاون وزارتي الزراعة و الرى والثروة الحيواني|ة والس|مكية و المراع|ى والجھ|از المرك|زيلإلحصاء ،في إجراء التعدادات الزراعية القومية؛
 تعاون وزارتي المالية واالقتصاد الوطني متمثلة في وحدة الفقر والرعاية والضمان االجتماعيوالجھاز المركزي لإلحصاء ،في إجراء مسوحات موازنة األسرة؛
 تعاون وزارات المالي|ة واالقتص|اد ال|وطني ،الرعاي|ة والض|مان االجتم|اعي والص|حة ،والتعل|يمالعام و تنمية الموارد البشرية والعمل والجھاز المرك|زي لإلحص|اء ،ف|ي إج|راء مس|ح اس|تبيان
مؤشر الرفاه األساسي؛
 تعاون وزارتي المالية واالقتصاد الوطني والصناعة والجھاز المرك|زي لإلحص|اء ،ف|ي إج|راءتعدادات المنشآت االقتصادية؛
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تعاون وزارتي تنمية الموارد البشرية و العمل والمالية واالقتصاد ال|وطني والجھ|از المرك|زي
لإلحصاء ،في إجراء مسح القطاع غير المنظم؛
تعاون وزارة الصناعة والجھاز المركزي لإلحصاء ،في إجراء المسح/التعداد الصناعي؛
تعاون وزارتي الصحة والرعاية والضمان االجتماعي والجھاز المركزي لإلحصاء ،في إجراء
المسح الديموغرافي والصحي ،والمسح العنقودي متعدد المؤشرات؛
تع||اون وزارات تنمي||ة الم||وارد البش||رية و العم||ل و التعل||يم الع||ام والص||حة  ...ال||خ والجھ||از
المركزي لإلحصاء في إجراء تطوير المسح المتكامل لألسر تأسيسا على المسح األسري العام،
ليشمل نماذج القوى العاملة ،محو األمية/اإللمام بالقراءة والكتابة ،عمالة األطفال ...الخ؛
تع||اون وزارت||ي الداخلي||ة والص||حة والجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ف||ي تحس||ين الس||جل الم||دني
واإلحصاءات الحيوية؛
تع||اون الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء وال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات/الوالي||ات المعني||ة ف||ي
أنشطة التطوير والتحسين الكلي لنظام اإلحصاءات اإلدارية على مدى فترة الخطة؛ ،
أما التحضير للتعداد السكاني القومي للعام  2018فمسؤولية مشتركة بين جمي|ع أعض|اء النظ|ام
اإلحصائي الوطني المتعاونة.

 7.6الرصد والتقرير والتقييم:
يقوم نظام رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية الوطني|ة لتط|وير اإلحص|اء عل|ى أس|لوب
الرصد الشھري والمراجعة ربع السنوية ،تليھا المراجعات السنوية .والرصد  -بدوره -يستتبع:
 التأكد من أن األھداف المعلنة يجري تحقيقھا؛ تتب||||||||ع انس||||||||ياب الم||||||||دخالت واألنش||||||||طة والمخرج||||||||ات عب||||||||ر ال||||||||وزارات واإلداراتوالمؤسسات/الواليات؛
 تحديد ما إذا كان التنفيذ يجري على الطريق الصحيح؛ تنبيه اإلدارة حول المشاكل المحتملة قبل أن يصير الوضع حرجا؛ واقت|||راح اإلج|||راءات التص|||حيحية لض|||مان أداء يتواف|||ق م|||ع االس|||تراتيجية ،أو للتأك|||د م|||ن أناالستراتيجية تتم مراجعتھا في ضوء المستجدات الجديدة التي قد تطرأ من الممارسة الواقعية.
وفي ھذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى أن عملية الرصد تصبح غي|ر فعﱠال|ة م|ا ل|م تُتخَ |ذ إج|راءات مح|ددة
كإستجابةً لما ت ﱠم قياسه أو اإلبالغ عنھا .ولھذا السبب ،أُع ﱠد إطار منطق|ي مناس|ب ف|ي الملح|ق رق|م )(3
يمكن إستخدامه لتحقيق فعاليﱠة الرصد والتقييم.
جري مراجعة س|نوية للخط|ة ف|ي م|ؤتمر يض|م جمي|ع الفعالي|ات المنف|ذة ف|ي ال|وزارات واإلدارات
وستُ َ
والمؤسس||ات/الوالي||ات واألعض||اء اآلخ||رين ف||ي النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني بم||ا ف||ي ذل||ك مس||تخدمي
البيان||ات األساس||يين وش||ركاء التنمي||ة ،تُق|دَم في||ه ،التق||ارير الس||نوية الت||ي أع| ﱠدتھا المؤسس||ات/الفعالي||ات
المعنية ،وملخص اإلنجازات والتحديات ،والتوصيات بشأن مراجعة الخطة ووض|عھا موض|ع التنفي|ذ.
وسيقدم مدير الجھاز المركزي لإلحصاء تقري|ر التقي|يم للمجل|س الق|ومي لإلحص|اء ،للعل|م أوالعم|ل إذا
لزم األمر.

73

وعموما ،ستستخدم المراجعات السنوية على نطاق واسع كآلي|ة ،لض|مان إلت|زام ال|وزارات واإلدارات
والمؤسس||ات/الوالي||ات بتنفي||ذ خططھ||ا االس||تراتيجية ،وإب||الغ ذوي اإلرتب||اط ب||التطورات الحاص||لة،
وإج||راء التع||ديالت المطلوب||ة عل||ى االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اء ف||ي ض||وء الظ||روف
المتغيرة ،وتحديد األولويات المقبلة وتعديل خطط العمل وفقا لذلك .ومؤشرات الرص|د األساس|ية عل|ى
النح||و الموض||وعة ب||ه ف||ي اإلط||ار المنطق||ي لالس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اءات )الملح||ق (3
ستكون ھي األساس للمراجعات الشھرية والفصلية والسنوية في المراحل المختلفة.
التقييم:
ت ﱠم تصميم عملية التقييم بحيث ينفذ في منتصف ونھاية فترة خطة العمل  -لتقييم:
 المعوقات الرئيسية؛ أكثر األنشطة نجاحا؛ وم||دى تحقي||ق غاي||ات وأھ||داف االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اءات/االس||تراتيجياتالقطاعية لتطوير اإلحصاءات/االستراتيجيات الوالئية لتطوير اإلحصاءات.
الفائدة من إجراء ھذا التقييم ھي فرصة للتعلم من الممارسة ،التي يوفرھا مثل ھذا التقييم للوصول إلى
أداء أفضل في المستقبل.
المراجعة في منتصف الفترة:
س||يتم خ||الل الس||نة الثالث||ة م||ن التنفي||ذ تقي||يم التق||دم المح||رز ،وأھمي||ة مخرج||ات االس||تراتيجية الوطني||ة
لتطوير اإلحصاءات ،واآلثار المترتبة عليھ|ا ،واإلتف|اق عل|ى التغيي|رات  -الت|ي ق|د تك|ون ض|رورية -
في االستراتيجية وبرامج العمل على حد سواء .ومن فوائد المراجعة في منتصف الفترة أيض|ا ،إع|ادة
النظ|||ر ف|||ي مل|||ف الم|||وارد ،وتق|||ديم المقترح|||ات إلع|||ادة تخص|||يص الم|||وارد وفق|||ا ل|||ألداء وأولوي|||ات
اإلحتياج||ات .وينبغ||ي إج||راء مراجع||ة منتص||ف الفتLLرة بواس||طة فري||ق م||ن المستش||ارين م||ن الخ||ارج
لض||مان إس||تقاللية مھم||ة التقي||يم .وم||ع ذل||ك ،يمك||ن ت||وفير مث||ل الفري||ق اإلستش||اري عب||ر المؤسس||ات
الوطني||ة المنخرط||ة ف||ي إس||تخدام البيان||ات أو ت||دريس اإلحص||اء أو التط||وير االس||تراتيجي م||ع الخب||رة
المطلوبة.
التقييم النھائي:
عن||د نھاي||ة الخط||ة ،س||يتم إج||راء التقي||يم النھ||ائي لھ||ا ،وال||ذي م||ن األفض||ل أن ي||تم بواس||طة فري||ق م |ن
المستشارين .حيث سيتم استنباط الدروس المستفادة م|ن وق|ائع النج|اح أو اإلخف|اق ،وتحدي|د مس|تويات
المنجزات بعناي|ة .وكلھ|ا س|تكون عوام|ل داخل|ة ف|ي تص|ميم االس|تراتيجية الوطني|ة لتط|وير اإلحص|اء
التالية.
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 .7خطة التمويل والموازنة:
 1.7الموازنة:
كم||ا أُش||ير س||ابقا ،االس||تراتيجية الوطني||ة لتط||وير اإلحص||اء ھ||ي اس||تراتيجية عل||ى م||دى  5س||نوات
) ،(2016-2012تھ|دف أساس|ا إل|ى تعزي|ز النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني بأكمل|ه .وبص|رف النظ|ر ع|ن
ذل||ك ،ھن||اك اس||تراتيجيات لتط||وير اإلحص||اءات عل||ى مس||تويات ،ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات،
والواليات ،على السواء .وبالتالي ستوضع موازنة توفر متطلبات تقوية النظام إحصائي الوطني على
نح||||| ٍو ش|||||امل ،إض|||||افةً إل|||||ى تحس|||||ين الت|||||دابير التنفيذي|||||ة لإلحص|||||اءات ب|||||الوزارات واإلدارات
والمؤسسات/الواليات.
من أجل تقوية النظام اإلحصائي الوطني ،وكما ھو معلوم سلفا ،ھناك عشر غاي|ات اس|تراتيجية يج|ب
تحقيقھا .عليه ،وضعت التكلفة التقديري|ة لتنفي|ذ خط|ة العم|ل الخاص|ة بك|ل ھ|دف عل|ى ح|دا .ث| ﱠم قُ|درت
الموازن||ة اإلجمالي||ة لجمي||ع الغاي||ات بح||والي  88,090,621جني||ه س||ودانى تش||تمل عل||ى الموازن||ة
الفرعية لكل غاية من الغايات العشر وتبعا للنسب المئوية للموازنة اإلجمالية.
أم||ا موازن||ات البن||ود األخ |رى ،فھ||ي موازن||ات الوالي||ات حس||ب ك||ل والي||ة عل||ى ح||دا ،وموازن||ات
الوزارات واإلدارات والمؤسسات حسب كل منھا على حدا .وقد وردت بالتفصيل كما ھ|و مرف|ق فيم|ا
بعد.
وبناءاً علي|ه ،فالموازن|ة ھ|ي حاص|ل جم|ع تكلف|ة تقوي|ة النظ|ام اإلحص|ائي ال|وطني إل|ى تكلف|ة تط|وير
اإلحص||اءات ف||ي الوالي||ات إل||ى تكلف||ة تط||وير اإلحص||اءات ف||ي ال||وزارات واإلدارات والمؤسس||ات،
والموزعة على مدى فترة الخطة.
 2.7تمويل الخطة:
من المخطط أن يتم توفير الموازن|ة اإلجمالي|ة عب|ر المس|اھمات الحكومي|ة عل|ى المس|تويين اإلتح|ادي
وال||والئي ،وج||زءاً آخ||ر س||يأتي م||ن تجمي||ع ال||دعم م||ن الجھ||ات المانح||ة الدولي||ة )الثنائي||ة ومتع||ددة
األطراف( .ومھمة المكون الحكومي تغطية الروات|ب ،والمص|روفات اإلداري|ة والب|دالت ،إض|افةً إل|ى
النفقات الرأسمالية لتغطية جزء من تكاليف االس|تراتيجية .ويتوق|ع أن تغط|ي الجھ|ات المانح|ة/ش|ركاء
التنمية الرصيد المتبقي من التكلفة الرأسمالية ،إضافةً إلى تغطية التكاليف األخرى عبر الدعم الفني.
كبي|ر ف|ي الموازن|ة اإلس|تثمارية إل|ى مس|توى يص|ل إل|ى
بق|در
وسيتم تشجيع الحكومة على المس|اھمة
ٍ
ٍ
حوالي  ،٪30مع العمل على زيادة ھذا المعدل تدريجيا خالل فترة الخطة .وس|يجري عل|ى م|دى فت|رة
التنفي||ذ ،إستكش||اف طرائ||ق أخ||رى لتعبئ|ة األم||وال م||ن المص||ادر الوطني||ة .ع||الوة عل||ى تعبئ||ة القط||اع
الخاص ،والمنظمات غير الحكومية الوطنية ،والشركات متعددة الجنسيات ،لتقديم م|ا ف|ي وس|عھم م|ن
مساھمات لتطوير اإلحصاءات في البالد.
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الموازنة التقديرية للنظام اإلحصائي الوطني حسب الغايات والنظم الفرعية
)التقديرات بالجنيه السودانى – الدوالر يساوى  2.88جنيه سودانى(
الغايات/السنة

2012

2013

2014

2015

2016

الجملة

الغاية 1

499,800

553,800

553,800

553,800

553,800

2,715,000

الغاية 2

502,860

456,500

366,500

301,500

266,500

1,893,860

الغاية 3

1,206,980

1,485,690

1490,390

1,428,290

1,448,090

7,059,440

الغاية 4

16,545,946

14,452,700

12315,000

12,015,000

2,065,000

57,393,646

الغاية 5

175,860

48,300

48,300

0

0

272,460

الغاية 6

2,838,349

2,468,749

2,677,389

2,677,389

2,340,429

13,002,305

الغاية 7

1,062,250

498,500

573,500

498,500

573,500

3,206,250

الغاية 8

453,300

374,460

268,300

153,300

143,300

1,392,660

الغاية 9

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

825,000

الغاية 10

70,800

70,300

70,300

48,300

70,300

330,000

الجملة

23,521,145

20,573,999

18,528,479
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88,090,621 7,625,919 17,841,079

المالحق
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الملحق رقم )(1
البرنامج الوطني لإلحصاء
التعدادات والمسوحات )(2016 -2012
رقم

التعدادات والمسوحات

مرحلة اإلعداد

مرحلة العمل الميداني

مرحلة معالجة البيانات

مرحلة النشر

.1

التع|||||داد الزراع|||||ي والحي|||||واني  1س||بت ﱠمبر  31 - 2012اكت||وبر  1ن||وفمبر  31 - 2013ن|||وفمبر  1ديس|||||||||||||مبر  1 30 - 2013يولي||||||||||||||||||و 31 - 2014
أغسطس 2014
يونيو 2014
2013
2013
الشامل

.2

 1ين|||||اير  30 - 2013م|||||ارس
مسح موازنة األسرة
2013
 1س||بت ﱠمبر  31 - 2014اكت||وبر
استبيان مؤشر الرفاه األساسي
2014
 1اكت||وبر  31 - 2014م||ارس
تعداد المنشآت االقتصادية
2015
 1ن|||وفمبر  28 - 2014فبراي|||ر
مسح القطاع غير المنظم
2015
 1ين||اير  30 - 2016أبري||ل
المسح الصناعي
2016
تط|||وير نظ|||ام المس|||ح المتكام|||ل يناير 2015
إعداد العينة الرئيسية
لألسرة

.8

تعداد السكان والمساكن السادس

.3
.4
.5
.6
.7

 1أبري||||ل  31 - 2013م||||ارس  1أبري|||||||||||||||||||||||||||ل - 2014
31أغسطس 2014
2014
 1نوفمبر  31 - 2014ديسمبر  1يناير – 2015
 31مارس 2015
2014
 1أبري|||||ل  31 - 2015يولي|||||و  1أغس||||||||||طس 31 - 2015
يناير 2016
2015
 1م||||||ارس  31 - 2015م||||||ايو  1يوني||||||||||||||||و 30 - 2015
سبت ﱠمبر 2015
2015
 1م|||||ايو  31 - 2016يولي|||||و  1أغس||||||||||طس 30 - 2016
نوفمبر 2016
2016
مارس/أبريل 2015
فبراير 2015
تص||ميم االس||تبيان األساس||ي
اعداد برنامج المسوحات
لمسح األسرة
) ( 2021-2017
 1يناير  31 – 2016ديسمبر 2016
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 1س||||||||||||||||||بت ﱠمبر 1 - 2014
اكتوبر 2014
 1أبري|ل  30 - 2015أبري|ل
2015
 1فبراي||ر  30 - 2016م||ايو
2016
 1اكت|||||||||||||||وبر 31 - 2015
اكتوبر 2015
 1ديس|||||||||||||مبر 31 - 2016
ديسمبر 2016
أغسطس 2015
اختب||||ار اس||||تطالعي لنظ||||ام
المسح المتكامل لألسرة

تابع الملحق رقم )(1
البرنامج الوطني لإلحصاء
التعدادات والمسوحات )(2016 -2012

رقم

التكلفة اإلجمالية التقديرية

التعداد/المسح

)جنيه سوداني(
.1

التعداد الزراعي والحيواني الشامل

76,442,715.0

.2

مسح موازنة األسرة

2,185,291.9

.3

استبيان مؤشر الرفاه األساسي

3,455,162.0

.4

تعداد المنشآت االقتصادية

3,618,372.5

.5

مسح القطاع غير المنظم

6,874,946.1

.6

المسح الصناعي

2,703,033.0

.7

تعداد السكان والمساكن السادس

41,330,049.0

.8

تطوير نظام المسح المتكامل لألسرة

1,148,834.0
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تابع الملحق رقم )(1
البرنامج الوطني لإلحصاء
التكلفة اإلجمالية التقديرية حسب مراحل التعدادات والمسوحات
)(2016 – 2012
التعداد/المسح

2012

2013

2014

2015

2016

 -1التعداد الزراعي والحيواني الشامل
.1

التحضير

.2

العمل الميداني

-

.3

معالجة البيانات

-

47,555

.4

نشر البيانات

-

-

12,107,336

10,994,275

-

-

-

44,668,478

-

-

-

6,942,971
-

1,682,100

-

 -2مسح موازنة األسرة
.1

التحضير

-

326,235

-

-

-

.2

العمل الميداني

-

1,808,927

602,976

-

-

.3

معالجة البيانات

-

-

631,029

-

-

.4

نشر البيانات

-

-

85,995

-

-

 -3استبيان مؤﺷر الرفاه األساسي
.1

التحضير

-

-

367,840

-

-

.2

العمل الميداني

-

-

1,288,878

-

-

.3

معالجة البيانات

-

-

-

341,770

-

.4

نشر البيانات

-

-

-

186,804

-
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 -4تعداد المنشآت االقتصادية
.1

التحضير

-

-

1,392,842

1.392.842

-

.2

العمل الميداني

-

-

-

2.561.076

-

.3

معالجة البيانات

-

-

-

997.132

199,426

.4

نشر البيانات

-

-

-

-

331,628

 -5مسح القطاع غير المنظم
.1

التحضير

-

-

714,746.5

714.746

-

.2

العمل الميداني

-

-

-

1,530,145

-

.3

معالجة البيانات

-

-

-

472,318

-

.4

نشر البيانات

-

-

-

186,417

-

 -6المسح الصناعي
.1

التحضير

-

-

-

-

522,898

.2

العمل الميداني

-

-

-

-

1,524,095

.3

معالجة البيانات

-

-

-

-

472,318

.4

نشر البيانات

-

-

-

-

183,722

 -7تطوير نظام المسح المتكامل لألسرة

-

-

-

1,148,834

-

 -8تعداد السكان والمساكن

-

-

-

-

41,330,049

12,107,336

57,845,470

12,027,277.5

11,214,184

44,564,136

إجمالي التكلفة
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الملحق )(2
التحديات واالستراتيجيات واألنشطة ذات األولوية
للوزارات والمؤسسات والواليات
 /1بنك السودان المركزى:
التحديات الرئيسية
• قصور اإلطار القانوني.

االستراتيجيات
 تحسين نوعية
اإلحصاءات.

األنشطة ذات األولوية
 مراجعة القوانين الداعمة للعمل اإلحصائي في البنك.

• الضعف المؤسسي للمنظم|ات ي|ؤثر عل|ى ق|درتھا
 تطوير النظام المصرفي
على تلبية الطلب على البيانات.
اإلحصائى وصونه.
• ض||عف البني||ات التحتي||ة الداعم||ة لت||دفق أو تب||ادل
 رفع مستوى الوعي
البيانات.
اإلحصائي في البالد.
مزودي البيان|ات ،إض|افةً إل|ى
• غياب التعاون بين ﱢ
عدم قدرتھم على على تلبية الطلب على البيانات  .تقوية التنسيق بين
مزودي اإلحصاءات
ﱢ
• ص|||عوبة ت|||وفير بني|||ة تحتي|||ة مالئم|||ة لتكنولوجي|||ا
ومستخدميھا.
المعلوم||||||ات واإلتص||||||االت بس||||||بب العقوب||||||ات
المفروضة على البالد.

 تصميم آلية دائمة للتنسيق بين اإلدارة الفنية واإلدارات
المختلفة للبنك للتأكد من احتياجات المستخدمين
للنظام اإلحصائي تحت إشراف اإلدارة العليا.

• افتقار وسائل اإلعالم إلى القدرة على التعامل مع
إحصائيات البنك وتفسيرھا.

 إنشاء فرق عمل ولجان من مؤسسات أخرى منتجة
للمعلومات للتعاون مع الجھاز المركزى لإلحصاء.
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 تعبئة الدعم الالزم لھذه االستراتيجية من قبل اإلدارة
العليا للبنك.
 تطوير البيانات فيما يتعلق بجودة البيانات )اإلتساق(،
وإعداد سالسل زمنية للبيانات ،وتحسين الموقع
اإللكتروني ،وإنشاء قاعدة بيانات.
 إصدار نظام مراقبة للنشر.

 /2وزارة العمل:
التحديات الرئيسية
• نقص التمويل.
• نقص الموارد البشرية.
• ضعف البنيات التحتية.
• مراجعة قانون العمل لتأثيره على
العمل اإلحصائي.

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات
• تقوية العالقات مع المؤسسات
الوطنية كالجھاز المركزى
لإلحصاء ووزارة المالية
واالقتصاد الوطني ،والمؤسسات
اإلقليمية والدولية.
• تعزيز قدرات الموارد البشرية
اإلحصائية.

•
•
•
•
•

• انخفاض مستوى الوعي بأھمية
إحصاءات العمل.

• تطوير البنيات األساسية المادية.

•
•

• ضعف التنسيق في مجال جمع
اإلحصاءات.

• تحديث قانون العمل فيما يتعلق
بإنتاج البيانات.

•

• خلق وعي عام حول أھمية
إحصاءات العمل.

•

• تقوية التنسيق في مجال إنتاج
إحصاءات العمل.

•
•
•
•
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وضع موازنة لإلحصاءات في وزارة العمل
العمل من خالل الجھاز المركزى لإلحصاء للحصول على
الدعم المالي والدعم الفني من الجھات المانحة.
تحديد اإلحتياجات التدريبية للقوى العاملة.
إعداد برنامج تدريبي للتدريب الداخلي والخارجي.
توفير أحدث األجھزة والبرمجيات لجمع البيان|ات وتحليلھ|ا
ونشرھا.
إنشاء شبكة للبيانات.
ترقي|||ة وتح|||ديث المراف|||ق )أفض|||ل أم|||اكن اإلقام|||ة والبيئ|||ة
مالئمة ،توفير المعدات ... ،الخ(.
تح||ديث ق||انون العم||ل فيم||ا يتعل||ق بإنت||اج اإلحص||اءات بم||ا
يتفق مع قانون النظام اإلحصائي الوطني.
إقام||ة ورش العم||ل والن||دوات والحلق||ات الدراس||ية للت||رويج
لفھم أفضل إلحصاءات العمل.
إصدار نشرات دورية عن إحصاءات العمل.
تطوير التقارير اإلحصائية.
تعزيز التنس|يق والتع|اون ب|ين منتج|ي البيان|ات والمش|اركة
في ذلك لضمان عدم وجود التناقضات واالزدواجية.
التعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

 /3وزارة الداخلية:
التحديات الرئيسية

االستراتيجيات

األنشطة ذات األولوية

 عدم وجود إطار تشريعي يقوم عليه العمل
اإلحصائي في وزارة الداخلية.

 تحديث وتطوير التشريعات التي
تحكم النظام اإلحصائي.

 تح||||ديث الق||||وانين والتش||||ريعات الت||||ي تحك||||م العم||||ل
اإلحص|||ائي م|||ع وض|||ع قواع|||د إلدارة وتنس|||يق النظ|||ام
ومراجع||||ة وض||||ع الوح||||دة اإلحص||||ائية ف||||ي الھيك||||ل
التنظيمي العام.

 مستوى منخفض من القدرات الفنية
والمھنية ونقص في المؤھالت المطلوبة
للعمل اإلحصائي.

 تطوير القوى البشرية في
الوزارة.
 تطوير البنيات التحتية للنظام
اإلحصائي للوزارة.
 تطوير البيانات وتشجيع البحث
العلمي.

 عدم وجود وظيفة إحصائية في بعض
قطاعات الوزارة؛ واإلفتقار إلى إستخدام
المعايير اإلحصائية الدولية؛ إضافةً إلى
اإلفتقار إلى تحليل البيانات المتاحة.

 رفع الوعي اإلحصائي.

 تعيين دفعة جديدة م|ن اإلحص|ائيين وتحس|ين المھ|ارات
والقدرات اإلحصائية للموظفين الحاليين.
 الحف||اظ عل||ى اس||تقرار الم||وظفين ،وف||تح آف||اق لمس||تقبل
مھني أفضل للم|وظفين اإلحص|ائيين ،إض|افةً إل|ى رب|ط
الحوافز باألداء.
 إع||داد ب||رامج ت||دريب للع||املين ف||ي الوح||دة اإلحص||ائية
داخليا وخارجيا.
 تطوير الوحدة اإلحص|ائية م|ع ت|وفير الوس|ائل المالئم|ة
لتحسين البنيات التحتية وبيئة العمل.
 توفير معدات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.

 انخفاض مستوى الوعي اإلحصائي.

 وض|||||ع نظ|||||ام للعم|||||ل المي|||||داني المتطلّ|||||ب إلج|||||راء
المسوحات اإلحصائية وإدارتھا.
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التحديات الرئيسية

االستراتيجيات

 اإلفتقار إلى مبدأ الشراكة بين إدارات
الشرطة من جھة والمؤسسات ذات الصلة
من جھة أخرى.

األنشطة ذات األولوية
 تط||وير تكنولوجي||ا نظ||م المعلوم||ات الجغرافي||ة وقواع||د
البيانات في الوزارة.
 تحدي|||د المس|||وحات اإلحص|||ائية والب|||رامج ذات الص|||لة
وتنفيذھا مع ذوي اإلرتباط اآلخرين.
 إعداد ونشر التقارير اإلحصائية وفقا للمعايير الدولية.

 غياب التدريب المست ﱠمر للكوادر اإلحصائية
لمواكبة التطور في مجال اإلحصاءات.

 وضع سياسات وخطط نشر اإلحصاءات.
 توثي||ق المنھجي||ات المعت ﱠم||دة ف||ي المس||وحات والب||رامج
اإلحصائية.
 تضمين المن|اھج الدراس|ية ف|ي مراك|ز ت|دريب الش|رطة
مبادئ علم اإلحصاء.
 إستخدام وسائل اإلعالم للترويج ألھمية اإلحصاءات.
 نشر الرسائل اإلعالمية.
 تطوير المواقع االلكترونية.
 المش|||اركة ف|||ي األنش|||طة اإلقليمي|||ة والدولي|||ة والمھ|||ام
المعنية بتطوير اإلحصاءات.
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 /4وزارة الصحة:
التحديات الرئيسية

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات

• إنشاء الھياكل الالزمة
• عدم تنفيذ السياسات واالستراتيجيات
لتأسيس وإعادة تھيئة
السابقة المتعلقة بنظام المعلومات الصحية.
نظام المعلومات
• نظام المعلومات الصحية م ﱠ
شتت عبر
الصحية.
برامج مستقلة معنية بأمراض محددة تعمل
وفق نظم معلومات فرعية موازية متفرقة • تطوير أنظمة إدارة
خاصة بھا.
البيانات ومنتجات
المعلومات.
• ضعف تطوير البيانات من حيث الشمول
والنوعية ،وإستخدام منھجيات ضعيفة،
• التكامل والرقمنة
ونقص التغطية ،وغياب التنسيق لعملية
بإستخدام تكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت
إنتاج البيانات.
المالئمة.
• ضعف التمويل لتشغيل نظام المعلومات
الصحية.

• مراجعة الھياكل التنظيمية الحالية على جميع المستويات وترشيدھا.
• إكمال سياسات إصالح نظام المعلومات الصحية وإقرارھا.
• إجراء تقييم اإلحتياجات التدريبية للموظفين على المستويين الوطني
والوالئي.
• دعم الوزارة اإلتحادية والوزارات الوالئية بالمعينات اللوجستية
)النقل واإلمداد( وتوفير بيئة العمل الضرورية.
• توظيف المزيد من الموظفين لسد النقص الوظيفي.
• زيادة معدل الفوائد العائدة من إستخدام مرافق القطاع العام.
• وضع القوانين المالئمة المتوافقة مع قانون النظام اإلحصائي
الوطني.
• تعزيز نظام المعلومات الصحية على صعيد المرافق الصحية.

• ضعف تنمية القوى البشرية وإدارتھا )عدم
كفاية الموظفين ،سوء حالة الخدمات،
نقص التدريب ،التفاوت في الھيكل
الوظيفي ،وتدني قدرات مؤسسات التدريب
 ..الخ(.

• اإلتفاق على الحد األدنى المطلوب من البيانات والمؤشرات
األساسية.
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التحديات الرئيسية

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات

• مراجعة نظام تدفق البيانات ووضع مبادئ توجيھية لذلك.

• قصور الترتيبات المؤسسية والتنظيمية
)عدم وجود ھيكل أو عدم كفايته في
المستوى األدنى(.

• مراجعة عملية إنتاج البيانات بما في ذلك أدوات جمع البيانات الخ.
• وضع معايير ومبادئ توجيھية بشأن إعداد تقارير البيانات،
وتخزينھا وأمنھا ،ومعالجتھا وتحليلھا.

• ضعف البنيات التحتية الفقيرة )المبانى،
تكنولوجيا المعلومات اإلحصائية،
وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت(.

• إطالق مشروع حوسبة كامل العمليات اإلحصائية.
• وضع آلية للتنسيق بين عمليات إنتاج ونشر البيانات وإستجابات
المستخدمين.

• ضعف إدارة البيانات وإجراءات نشرھا
بما في ذلك اإلستخدام المنخفض لمنتجات
البيانات.

• توفير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والمعدات المكتبية
الالزمة ،وشبكة االنترنت.
• إنشاء نظام استرجاع للبيانات وقاعدة للبيانات.
• ربط نظام المعلومات الصحية مع أنظمة المعلومات األخرى.
• إضفاء الطابع المؤسسي على نظام المتابعة والتقييم لسجالت
اإلحصاءات الحيوية.
• إنشاء نظام المعلومات خاص بصحة المجت ﱠمع مع إضفاء الطابع
المؤسسي عليه.
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 /5وزارة المالية واالقتصاد الوطنى:
التحديات الرئيسية
• عدم كفاية تطوير البيانات نجم عنه

االستراتيجيات
• إنشاء إدارة عامة

األنشطة ذات األولوية
• تطوير آلية التنسيق.

إنخفاض نوعية البيانات ،نقص

لإلحصاء ،وحدات

• تفويض سلطات الوكيل لإلدارة العامة لإلحصاء المنشأة حديثا.

تغطية بنود البيانات ،وضعف

إحصائية في جميع

• تعيين إحصائي مؤھل لرئاسة اإلدارة العامة لإلحصاء بالوزارة.

نشرھا.

اإلدارات العامة األخرى

• إنشاء روابط إلكترونية بين الوحدات اإلحصائية واإلدارة العامة لإلحصاء.

مع وضع آلية للتنسيق

• تطبيق المعايير اإلحصائية الدولية.

بينھا.

• إستخدام "إطار تقييم جودة البيانات" لضمان جودة نوعيتھا.

• عدم وجود نظام إحصائي مختص
في الوزارة.
• ضعف قاعدة الموارد البشرية
المطلوبة للعمل اإلحصائي من
حيث :عدم كفاية الموظفين ،نقص
برامج التدريب ذات الصلة ال سيما

• تطوير وتحسين البيانات • .إستخدام منھجيات سليمة.
• إنشاء سجل إلكتروني
• إعداد جدول زمني إلصدار للبيانات يتيح أفضل نشر ممكن لھا.
للممتلكات العامة.
• جرد األصول وحوسبة السجالت.
• تقوية التنسيق بين

في مجاالت المعايير الدولية،

وحدات اإلحصاء في

والمنھجيات إلخ.

الوزارة.

• ضعف الوعي اإلحصائي.
• نقص التمويل الالزم للعمل
اإلحصائي.
• عدم كفاية البنيات التحتية.

• رفع القدرات المھنية
لإلحصائيين العاملين
بالوزارة.

• تطوير التدفق اإللكتروني للبيانات.
• تحسين وتحديث الموقع اإللكتروني للوزارة.
• التدريب خالل العمل على المعايير والمنھجيات الدولية.
• وضع استراتيجية استبقاء اإلحصائيين المعاشيين بالخدمة.
• إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي موسﱠع يشت ﱠمل على مقررات إلزامية ،ورش
عمل ،وندوات الخ.
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 /6وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي:
التحديات الرئيسية
•

•
•

•

•

•
•

اإلفتقار إلى الدعم المالي
والمؤسسي الالزم لتطوير نظام
المعلومات بالوزارة.
نقص القوى البشرية اإلحصائية
سواء من حيث العدد أو المھارات.
ضعف دعم البنيات التحتية من حيث
البنيات المادية ،واإلحصائية،
وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.
غياب الھياكل التنظيمية
إلنتاج/وتصنيف اإلحصاءات في
اإلدارة العامة ،وحتى على مستويات
الوزارات واإلدارات والمؤسسات.
اإلفتقار إلى تدفق المعلومات داخل
الوزارة وضعف التواصل مع
الواليات.
ضعف التنسيق داخل الوزارة ومع
المؤسسات األخرى.
إنخفاض الوعي بأھمية نھج
"اإلحصاءات من أجل التنمية".

االستراتيجيات

• تعزيز السياسات الرسمية اإللزامية من أجل توفير •
التمويل الحكومي على المستويين القطاعي
والمركزي ،إضافةً إلى حشد الدعم المالي من
الخارج.
•
• توفير القوى البشرية اإلحصائية الكافية
وتزويدھا بالمھارات المطلوبة.
• وضع خطط لتوفير ما يكفي من البنيات المادية
واإلحصائية وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
•
لجميع الھياكل اإلحصائية.
• إنشاء الھياكل اإلحصائية المالئمة على مستوى
•
كل من اإلدارة العامة والوزارة.
•
• تحسين عملية تدفق المعلومات وتكاملھا ضمن
الوزارة بھدف أفضل نشر لھا.
• تقديم الدعم اللوجيستي )النقل واإلمداد( ووسائل •
اإلتصاالت ألنظمة المسوحات.
• تطوير آليات التنسيق المالئمة داخل المؤسسات
•
وفيما بينھا.
•
• الشروع في حمالت المناصرة لإلحصاء وسط
العاملين بالوزارة.
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األنشطة ذات األولوية
إدراج م||ادة ف||ي ق||انون النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني
تش|||ترط عل|||ى الس|||لطات بقط|||اع الث|||روة الحيواني|||ة
والسمكية توفير التمويل من خطط التنمية القطاعية
لتطوير النظام اإلحصائي.
إس|||تخدام "م|||ذكرة التف|||اھم" ك|||أداة للحص|||ول عل|||ى
أم||وال إض||افية م||ن "ص||ندوق س||لة اإلحص||اءات"
المنش|||أ م|||ن خ|||الل ال|||دعم الجم|||اعي للش|||ركاء ف|||ي
التنمية.
توظي|ف المزي||د م|ن الم||وظفين اإلحص|ائيين لتكمل||ة
النقص في الموظفين الموجودين.
إعداد برنامج تدريبي لترقية المھارات اإلحصائية.
تحسين شروط الخدمة لتحفيز اس|تبقاء اإلحص|ائيين
المعاشيين بالخدمة.
إعداد عطاءات مشتريات للبنيات التحتية المطلوبة:
المادي|||||ة؛ اإلحص|||||ائية؛ وتكنولوجي|||||ا المعلوم|||||ات
واإلتصاالت.
توزيع بند المشتريات بشكل مناسب.
إنشاء الھياك|ل اإلحص|ائية ف|ي ك|ل اإلدارات العام|ة
وتوفير الموظفين وبرامج العمل الخاصة بھم.

التحديات الرئيسية

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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تعزي|||ز ھيك|||ل مرك|||ز المعلوم|||ات بم|||ا يل|||زم م|||ن
الم||||||||||وظفين الم||||||||||ؤھلين وتنس||||||||||يق أعم||||||||||ال
الھياك|||ل/الم|||وظفين ب|||اإلدارات العام|||ة واإلش|||راف
عليھم.
وضع نظام ت|دفق البيان|ات م|ن الھياك|ل اإلحص|ائية
باإلدارة العامة إلى مركز المعلومات بالوزارة.
تط||وير قواع||د البيان||ات ف||ي اإلدارات العام||ة وف||ي
مركز المعلومات والربط بينھا.
إنشاء شبكة لربط جميع نقاط البيانات بالوزارة.
تط||وير سياس||ة وخط||ط ال||وزارة الخاص||ة بتحس||ين
نشر اإلحصاءات.
إعداد عطاءات مش|تريات م|ن الس|يارات ،ومع|دات
المسح ،وإجھزة اإلتصاالت.
الش|||راء عل|||ى مراح|||ل ،وتوزي|||ع المش|||تريات م|||ن
السيارات وأطقم المعدات وفقا للحوجة.
بالتع||اون م||ع الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ،إنش||اء
لجن|||ة ت ﱠمث|||ل فيھ|||ا الوح|||دات اإلحص|||ائية لل|||وزارة
بالوالي|||ات ،تجت ﱠم|||ع بش|||كل دوري لمناقش|||ة ب|||رامج
الوزارة.
إع||||داد برن||||امج للمناص||||رة اإلحص||||ائية وإش||||راك
الجھاز المركزي لإلحصاء في تنفيذه.

 /7وزارة الصناعة:
التحديات الرئيسية
• اإلفتقار إلى التمويل الالزم
للعمل اإلحصائي.

االستراتيجيات
•

• عدم كفاءة الھيكل التنظيمي.
• مشكلة إنتاج معلومات
حديثة ودقيقة في الوقت
المناسب وفقا الحتياجات
المستخدمين.
• اإلفتقار إلى التنسيق.

•
•
•
•
•

•

األنشطة ذات األولوية
• إعداد موازنة سنوية مفصﱠلة للعمل اإلحصائي.

تفعيل العالقات المحلية والثنائية بما في
ذلك توفير موازنة لتطوير اإلحصاءات •
ضمن الوزارة.
•
تعبئة الموارد لدعم إنتاج البيانات
•
والنظام اإلحصائي.
•
مناصرة دوائر صياغة السياسات
•
وصنع القرار العليا للعمل اإلحصائي.
•
إنشاء ھيكل تنظيمي للعمل اإلحصائي.
•
تقوية وتحسين البنية التحتية إلنتاج
البيانات.
•
إنشاء شبكة معلومات وعالقات مع
•
بلدان أخرى عبر الجھاز المركزي
لإلحصاء.
•
تعزيز التعاون والتنسيق داخل الوزارة
•
وبين الوزارة ومختلف القطاعات
األخرى ،والجھاز المركزي لإلحصاء• .

اقتراح ھيكل تنظيمي للعمل اإلحصائي.
تحديد الموظفين المطلوبين للعمل اإلحصائي.
اقتراح الوصف الوظيفي للموظفين المطلوبين.
تدريب الموظفين وتنمية مھاراتھم.
دعم بناء القدرات المؤسسية.
توفير المعدات والبرمجيات والبرامج الالزمة إلنتاج البيانات.
طلب الدعم الفن|ي م|ن منظم|ة األم|م المتح|دة للتنمي|ة الص|ناعية
)اليونيدو( ،في المجال اإلحصائي.
تنفيذ جوالت دراسية إلى دول أخرى،
تطبي||ق المع||ايير والمب||ادئ التوجيھي||ة الدولي||ة المتعلق||ة بإنت||اج
اإلحصاءات الدقيقة.
إجراء تقدير للبيانات المطلوبة.
تصميم وتنفيذ األنشطة اإلحصائية إلنتاج البيانات الالزمة.
إنشاء آلية لتنسيق إنتاج البيانات في الوزارة،

• إنشاء آلية للتنسيق بين الوزارة وذوي اإلرتباط اآلخرين.
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 /8الجھاز المركزي لإلحصاء:
التحديات الرئيسية
• شح التمويل المتاح لتنفيذ العمل
اإلحصائي في السودان.
• ضعف البنية التحتية للجھاز
المركزي لإلحصاء فيما يتعلق
بالبنيات المادية ،اإلحصائية،
وتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت،

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات

• الشروع في إجراءات السياسات العامة التي • إعداد مذكرة تفاھم تُقدَم إلى الحكومة اإلتحادية والحكومات
الوالئية تؤسس رابطا وثيقا بين اإلحصاءات الجيِدة والتنمية
تعترف باإلحصاءات كسلعة عامة يتوجب
الوطنية والتقدم.
تمويلھا بواسطة الحكومات.
• حشد وتنسيق الدعم من شركاء التنمية.
• إطالق مبادرة استراتيجية إلنشاء صندوق
التمويل الوطني لإلحصاء.
• إجراء تحسينات جذرية في البنيات التحتية
المادية واإلحصائية ،وتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت ،خالل العامين األولين من
الخطة االستراتيجية ).(2016-2012

• بطء تطوير البيانات من خالل
المسوحات والتعدادات التي
غالبا ما تُجرى بصورة غير
منتظمة .كما أن عدم وجود
قواعد بيانات ،مع عدم كفاية
• بناء وتحديث البيانات اإلحصائية وتصميم
نشر البيانات؛ مما اعجز
برامج ُمع ﱠدة بعناية ومنف ﱠذة على نحو دقيق.
الجھازعن تطبيق األطر
• تفحﱡ ص الثغرات في البيانات ،ومستوى
اإلحصائية الدولية بالكفأة
جودتھا ،ومحدودية نطاق نشرھا  ،ووضع
المطلوبة ،مثل تطبيق نظام
الحسابات القومية  .2008حيث
خطط لمعالجة كل ھذه الثغرات ،مما يساھم
ال يزال تصنيف الحسابات
في إعادة تھيئة عمليات إنتاجھا.
بشكل كبير على
القومية يعت ﱠمد
ٍ
نظام الحسابات القومية .68
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• التأكد من وضع موازنة لكل وكالة من المؤسسات اإلحصائية
المندرجة في النظام اإلحصائي الوطني.
• تخطيط لعقد اجت ﱠماعات مائدة مستديرة تضم وكالء الوزارات
والجھات المانحة بشأن تمويل االستراتيجيات اإلحصائية
الوطنية.
• إقامة مؤت ﱠمر للشركاء يعقد دوريا كل ثالثة أشھر/نصف سنوي
لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة اإلحصائية
وتوفيرالموارد الالزمة.
• إطالق مبادرة إلنشاء الصندوق الوطني لإلحصاء يُس ِھم فيه
ذوي اإلرتباط من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ...
الخ.
• إعداد قائمة جرد للبنيات التحتية المطلوبة المادية منھا،
واإلحصائية وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ،ووضع
برنامج واقعي لمشتريات الكفاية منھا ،من أجل تحقيق التطوير
والتحديث والترقية.

التحديات الرئيسية

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات
• ضمان سھولة حصول المستخدمين
األساسيين على البيانات.

• عدم كفاية الھيكل التنظيمي
والترتيبات المؤسسية مع غياب
بعض اإلدارات العامة األساسية • إعادة النظر في موقع الجھاز المركزي
مثل اإلدارة العامة للتنسيق؛
لإلحصاء في ھيكل الحكومة ،والتوصية
واإلدارة العامة لتنظيم العمل
بذلك عبر مذكرة مراجعة الوضع المؤسسي
الميداني ،والمنھجيات،
للجھاز.
والمعايير والبحوث.
• التنسيق غير فعﱠال سواء داخل
الجھاز المركزي لإلحصاء
والنظام اإلحصائي الوطني
عموما ً.
• عدم كفاية ادارة وتنمية الموارد
البشرية عدداً وتأھيالً ومھارةً.

• شح في تحليل البيانات مما
اضعف من المعلومات
االحصائية الالزمة التي
يحتاجھا المستخدمون

• مراجعة الھيكل التنظيمي للجھاز المركزي
لإلحصاء.
• إنشاء ھيئات وآليات التنسيق.
• تطوير برنامج التنسيق الفني عبر النظام
اإلحصائي الوطني بأكمله.
• تفحﱡ ص قضايا تنمية وإدارة القوى البشرية
وتطوير برامج لتحسين النظام اإلحصائي.
• وضع خطة لتحليل البيانات.
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• وضع وتنفيذ ممنھج لبرنامج األنشطة اإلحصائية.
• العناية في طرق التجويد عند كل مرحلة من مراحل انتاج
البيانات لضبط المنھجية وتطوير االنتاج.
• اإلسراع في استكمال األطر وتوفير الدعم الفني لھا صلةً،
جودةً ،نشراً وتوقيتا ً.
• صياغة سياسة وخطط نشر اإلحصاءات والتأكيد على دوام
تنفيذھا.
• تطوير قواعد البيانات للبيانات المنت ََجة ،وتحسين عرضھا على
الموقع اإللكتروني.
• إعداد مذكرة تفاھم حول الوضع المؤسسي االمثل للجھاز
المركزي لإلحصاء ،والمستوى الوظيفي النسبي في الحكومة
لرئاسة الجھاز /النظام اإلحصائي.
• إعادة النظر في الھيكل التنظيمي للجھاز المركزي لإلحصاء من
خالل إنشاء إدراتين عامتين إضافيتين ھما اإلدارة العامة
للتنسيق؛ واإلدارة العامة لتنظيم العمل الميداني ،والمنھجيات،
والمعايير والبحوث ،على التوالي؛ إضافةً إلى إدارة للعالقات
الدولية.
• وضع آليات للتنسيق الداخلي ضمن الجھاز المركزي لإلحصاء
بما في ذلك تنسيق االجت ﱠماعات والجداول الزمنية إلصدار
التقارير.

التحديات الرئيسية

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات

الوطنيون.
• عقد اجت ﱠماعات مشتركة بين المؤسسات التي تشملھا اإلدارة
العامة للتنسيق.
• التوعية قاصرة عن شرح أھمية • إطالق مبادرة استراتيجية للمناصرة القوية
• إعداد برنامج مراقبة النظام اإلحصائي الوطني ومدى تنفيذه
لإلحصاء داخل الحكومة وفي أوساط
دور اإلحصاء من أجل التنمية.
مھامه.
المجت ﱠمع.
• وضع مرجع لمعايير النظام اإلحصائي الوطني ،والتدريب على
إستخدامھا ومتابعة تنفيذھا.
• قانون اإلحصاء لسنة 2004
• وضع سياسات لتنظيم الترقية الوظيفية ،اإلجازات ،األجور،
يحتاج إلى مراجعة شاملة
• الشروع في مراجعة شاملة لقانون اإلحصاء
مسار المستقبل المھني ،مع خطة تنفيذھا.
ليصبح وثيقة صلة بكامل النظام
لسنة  2004لضمان قيام النظام اإلحصائي • إعداد برنامج للتدريب وإعادة التدريب وتنفيذه.
االحصائي الوطني.
الوطني السوداني يتضمن أحكاما واضحة • توظيف كوادر جديدة لسد النقص في القوى البشرية اإلحصائية.
تنظﱢم عمل األطراف الفاعلة في المنظومة.
• وضع نظام لحوافز األداء المھني الجيد.
• تدريب بعض محللي البيانات داخل الجھاز المركزي لإلحصاء.
• بناء عالقات مع المؤسسات البحثية وذلك بنا ًء على مذكرات
تفاھم بشأن تأسيس البحوث المشتركة لتحليل البيانات.
• إعداد واستھداف مختلف الفئات الحكومية والمدنية برنامج
للمناصرة االحصائية والعمل على تنفيذه.
• إطالق مشروع المراجعة الشاملة لقانون االحصاء لسنة 2004
يشارك فيه جميع ذوي االرتباط .وعقد ورشة عمل كأحدى
وسائل ترويج مشروع القانون الجديد .والحرص على متابعة
مراحل التصديق عليه في البرلمان.
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 /9والية كسال:
التحديات الرئيسية
• ال يرتكز العمل اإلحصائي في
الوالية على إطار قانوني.
• إنخفاض الوعي اإلحصائي العام
بالوالية.
• عدم وجود ھيكل تنظيمي
لإلحصاءات أو ضعفه في الوزارات
واإلدارات والمؤسسات بالوالية.
• نقص القوى البشرية اإلحصائية في
الوالية من حيث العدد والمھارات.
• اإلفتقار إلى التمويل الالزم لتطوير
اإلحصاءات في الوالية.
• تدني نوعية البيانات في الوالية
إضافةً إلى القصور في نشرھا.
• عدم فعالية و/أو غياب التنسيق بين
منتجي اإلحصاءات ومستخدميھا في
الوالية.

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات
• ضمان أن جميع األعمال اإلحصائية
ترتكز على قانون اإلحصاء ،وتتوافق
مع المبادئ األساسية لإلحصاءات
الرسمية ،والعھد اإلفريقي لإلحصاء.
• تعزيز الوعي اإلحصائي داخل مجت ﱠمع
والية كسال.
• ضمان إنشاء ھياكل تنظيمية في كل
الوزارات واإلدارات والمؤسسات في
الوالية.

•

•
•

•
•

• تقوية البنيات اإلحصائية الحالية.
• تنمية الموارد البشرية وإدارة القوى
البشرية.
• حشد التمويل عن طريق سلطات
الوالية ،والحكومة المركزية ،ومن
خالل سلة تمويل النظام اإلحصائي
الوطني.
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•

المش||اركة ف||ي عملي||ة مراجع||ة ف||ي ق||انون اإلحص||اء لس||نة
 2004و تس|||ھيلھا بقص|||د التواف|||ق ال|||وطني عل|||ى ق|||انون
لإلحصاء يغطي النظام اإلحصائي الوطني بأكمله.
إدراج علم اإلحصاء في المناھج المدرسية للوالية.
إع||داد برن||امج المناص||رة وإطالق||ه ف||ي ش||راكة م||ع وس||ائل
اإلع||الم وتوجيھ||ه إل||ى ص||انعي الق||رار والس||كان عل||ى ح||د
سواء.
إنش||||||اء ھياك||||||ل إحص||||||ائية ف||||||ي ال||||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات في الوالية.
إنشاء مكتب مرك|زي لإلحص|اء ف|ي الوالي|ة لتنس|يق جمي|ع
األعم||ال اإلحص||ائية ب||الوزارات واإلدارات والمؤسس||ات
في الوالية.
بناء الحد المھني الضروري من القوى البشرية اإلحصائية
في ھياكل الوزارات واإلدارات والمؤسسات وف|ي المكت|ب
المركزي لإلحصاء في الوالية:
 توظيف المرشحين المؤھلين. وض||ع برن||امج ت||دريبي يتض||من دورات تدريبي||ة داخلي||ةوخارجية وتنفيذھا.
 تحسين شروط خدمة القوى البشرية اإلحصائية. -إعداد وصف وظيفي لكل موظف إحصائي.

التحديات الرئيسية

االستراتيجيات

األنشطة ذات األولوية

• الشروع في تطوير البيانات في جميع
القطاعات بالوالية.

• تضمين مادة في قانون النظام اإلحص|ائي ال|وطني تخ|تص
بإنش||||اء موازن||||ة لإلحص||||اءات ف||||ي جمي||||ع ال||||وزارات
واإلدارات والمؤسسات.
• الحص||ول عل||ى مزي||د م||ن التموي||ل م||ن خ||الل س||لة تموي||ل
النظ|||ام اإلحص|||ائي ال|||وطني عب|||ر م|||ذكرات التف|||اھم ب|||ين
الوالية والجھاز المركزي لإلحصاء.
• إع||داد وتنفي||ذ برن||امج إحص||ائي للوالي||ة بن||ا ًء عل||ى تق||دير
اإلحتياجات من البيانات اإلحصائية.
• تحسين عملية إنتاج البيانات فيما يتعلق بالمنھجية ،الجودة،
ونشر وحفظ البيانات.
• إنش||||اء قواع||||د بيان||||ات ف||||ي ك||||ل ال||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات بالوالية مع روابط مناسبة بينھا.
• إنشاء الموقع الكتروني اإلحصائي للوالية.
• تقوي|||ة اللجن|||ة اإلحص|||ائية ألالحكومي|||ة م|||ن أج|||ل التع|||اون
والتنسيق الفعﱠال.
• المشاركة بنشاط في اللجنة اإلستشارية الوطنية لإلحصاء.
• التأك|||د م|||ن ترتيب|||ات التنس|||يق ال|||داخلي ض|||من األنظم|||ة
اإلحصائية في الوزارات واإلدارات والمؤسسات بالوالية.
• أن تك||ون الوالي||ة ج||زءا م||ن عملي||ة إع||داد مس||رد المع||ايير
اإلحصائية في السودان.

• إنشاء آليات للتنسيق داخل النظام
اإلحصائي للوالية وعبر النظام
اإلحصائي الوطني.
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 /10والية الجزيرة:
التحديات الرئيسية
• االفتقار إلى التمويل الالزم
لتنفيذ برنامج إنتاج
البيانات.

االستراتيجيات
• تعزيز توافر التمويل للعمل
اإلحصائي في الوالية.

األنشطة ذات األولوية
• ضمان توفّر موازنة لتنفيذ اللبرامج اإلحصائية في الوالية.
• التنسيق مع الجھاز المركزي لإلحصاء من أجل جلب الدعم المالي
والفني من الجھات المانحة.

• إنشاء آلية تنسيق بين األنشطة
اإلحصائية في الوالية.

• تأييد نھج النظر لإلحصاءات كسلعة عامة.

• تنمية وإدارة القوى البشرية
اإلحصائية.

• تأسيس مكتب رئيسي لإلحصاء في الوالية لتنسيق العمل اإلحصائي بين
الوزارات واإلدارات والمؤسسات في الوالية.

• وضع ھيكل تنظيمي للخدمات
اإلحصائية.

• وضع ترتيبات التنسيق بين المكتب الفرعي لإلحصاء في الوالية
والوزارات اإلتحادية من خالل رئاسة الجھاز المركزي لإلحصاء.

• عدم وجود أو ضعف
الھياكل التنظيمية لألنشطة
اإلحصائية في الوالية.

• تحسين البنيات التحتية،
المادية ،واإلحصائية،
وتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت الالزمة للنظام
اإلحصائي.

• تصميم برنامج تدريبي قابل للتنفيذ خالل فترة الخطة االستراتيجية
القومية ).(2016- 2012

• عدم كفاية البنيات التحتية،
المادية ،واإلحصائية،
وتكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت.

• إعداد برنامج لألنشطة
اإلحصائية لفترة الخطة
االستراتيجية القومية )2012
.(2016 -

• ضعف أو غياب التنسيق
بين المؤسسات في
األنشطة اإلحصائية ذات
الصلة.
• نقص القوى البشرية
المدربﱠة للعمل اإلحصائي
في الوالية.

كاف◌ٍ من
ى
• توظيف مزيد من المھنيين اإلحصائيين للوصول إلى مستو ً
ٍ
المھنية.
• إعداد واقتراح شروط الخدمة المالئمة للموظفين.
• تأسيس ھيكل تنظيمي مالئم للعمل اإلحصائي في كل من الوزارات
واإلدارات والمؤسسات في الوالية يتولى تنسيقه مكتب اإلحصاء
الرئيسي بالوالية.
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التحديات الرئيسية

األنشطة ذات األولوية

االستراتيجيات
• إعداد برنامج متكامل لتطوير
البيانات يقوم على قاعدة
بيانات شاملة ،ويضمن انتاج
ونشر بيانات جيِدة النوعية.

•
•

• الترويج ألھمية مبدأ
اإلحصاءات من أجل التنمية.

•

•

•
•
•
•

توفير المكاتب الكافية المالئمة والمعدات واألجھزة المكتبية الضرورية
للوحدات اإلحصائية بالوزارات واإلدارات والمؤسسات في الوالية.
وضع أطر المسوحات )قائمة أطر( للعمليات اإلحصائية.
كاف من الطابعات اإللكترونية وأجھزة الكمبيوتر وحزم
توفير عدد
ٍ
البرمجيات اإلحصائية المطلوبة  ...الخ.
تركيب وإعداد الشبكات )الداخلية والواسعة( لربط شبكة اإلنترنت
بمختلف الوحدات اإلحصائية.
تنفيذ البرنامج اإلحصائي مع ضمان تغطية عمليات المسح وتحسين حفظ
السجالت اإلدارية.
تنفيذ برنامج تطوير البيانات.
إقامة ورش عمل للتوعية بأھمية الحاجة إلى اإلحصاءات عبر وسائل
اإلعالم المختلفة.
إعداد نشرة إعالمية إحصائية جاذبة في الوالية.
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 /11والية نھر النيل:
االستراتيجيات

األنشطة ذات األولوية
• ترميم وتجديد المباني القائمة.
• توريد المعدات المكتبية الالزمة.
• توفير أجھزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات وتجھيزھا للعمل.
• تأسيس وتوفير تكنولوجيا المعلومات وغيرھا من النظم اإلحصائية.
• تحسين المعايير و المنھجيات اإلحصائية.

المادية ،واإلحصائية،

• بناء نظم إحصائية قوية.

وتكنولوجيا المعلومات

• إنشاء ھيكل إحصائي في كل
قطاع من القطاعات المختلفة.

واإلتصاالت.

• وضع موازنة للعمل اإلحصائي
في خطط التنمية.

• توظيف الموظفين الفنيين.
• تدريب الموظفين وبناء قدراتھم اإلحصائية.

• عدم كفاية البنيات التحتية،

• تعزيز وتحسين البنيات التحتية
اإلحصائية القائمة.

• إنشاء آلية تنسيق بين مستخدمي
البيا نات ومنتجيھا.

• إنشاء وحدات اإلحصاء في كل قطاع من القطاعات المختلفة.

التحديات الرئيسية

• ضعف وتيرة تطوير النظم
اإلحصائية.
• عدم وجود وحدات
لإلحصاء في مختلف
القطاعات في الوالية.

• تعزيز التعاون والتعاضد بين مختلف القطاعات.

• إنشاء شراكة مع مختلف أصحاب
المصلحة.
• غياب التنسيق.

• تأييد الدعوة إلى تخصيص موازنة للعمل اإلحصائي توفّرھا
الحكومة.

• تعبئة الموارد من المانحين.

• اإلفتقار إلى التمويل الالزم
للعمل اإلحصائي.

• إعداد مقترحات مشاريع إحصائية.
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الملحق )(3
اإلطار المنطقي لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة

وسائل التحقق

مؤﺷرات يمكن التحقق منھا
موضوعيا

 م||||دى إدخ|||||ال جمي|||||ع ال|||||نظم الفرعي|||||ةالرؤيا
)القطاعي|||ة والوالئي|||ة( وبش|||كل جي|||د ف|||ي
نظام إحصائي وطني ،من ب|ين
اإلتج||اه الع||ام للنظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني
األفض||ل ف||ي الع||الم ،تص||طف
نظم|||ه الفرعي|||ة ف|||ي منظوم|||ة بحلول العام .2016
المنتج||ة أُخض||عت لمع||ايير
إحص|||||ائية تتص|||||ف بالتكام|||||ل  -اإلحص||اءات
َ
والج|||||ودة وفاعلي|||||ة التنس|||||يق
الج|||ودة والقابلي|||ة للمقارن|||ة عب|||ر النظ|||ام
واألداء.
اإلحصائي الوطني بحلول العام .2016
الرســــــــــالة
تطوير نظام إحص|ائي وطن|ي،
ي|||||وفّر بني|||||ة تحتي|||||ة أساس|||||ية
وم||ورد ع||ام الزم لبن||اء نظ||ام
وطن||||||ي متكام|||||||ل ومس|||||||تدام
للمعلومات داعم إلدارة التنمي|ة
بالنتائج وتعزي|ز الديموقراطي|ة
والحكم الرشيد في السودان.

 م||دى التق||دم المح||رز ف||ي تأس||يس النظ||امالوطني المتكامل للمعلومات.
 مدى تقدير أھمية إس|تخدام اإلحص|اءاتكأدل||ة داعم||ة لص||ياغة سياس||ات حكومي||ة
وتنموية مبنية على المعرفة.
 اإلحص||اءات الت||ي ي||تم إس||تخدامھا بش||كلمتزاي||||||د لتعزيزالديمقراطي||||||ة والحك||||||م
الرشيد.
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افتراضات مھمة
 اإللت|||||زام الراس|||||خ بتط|||||ويراإلحص||اءات ف||ي الس||ودان،
وتنفي||||||||||||||||ذ سياس||||||||||||||||ات
االس||||||||تراتيجية الوطني||||||||ة
لتط|||||||وير اإلحص|||||||اء دون
عوائ||ق )م||ع ت||وفير الم||وارد
الكافية(.

 ت ﱠم تطوير برنامج متكامل للنظاماإلحصائي الوطني.
 تداول المصطلحات اإلحصائية. وج|||ود نظ|||م إحص|||ائية موحﱠ|||دةالمعايير والمنھجيات ب|الوزارات
واإلدارات والمؤسس|||||||||||||||||||||ات/
الوالي|||||||||ات ض|||||||||من النظ|||||||||ام
اإلحص|||||ائي ال|||||وطني ،وتعم|||||ل
عبرج||||دول أعم||||ال وتس||||ھيالت
مشتركة.
 ص|||دور وثيق|||ة النظ|||ام ال|||وطني  -إلت|||||زام الجھ|||||از المرك|||||زيلإلحص||||||||||||اء ،وجمي||||||||||||ع
المتكامل للمعلومات.
ال|||||||||||||||||وزارات واإلدارات
 إس||تخدام اإلحص||اءات ف||ي كاف||ةوالمؤسس|||ات والوالي|||ات
مراح||ل تخط||يط ورص||د وتقي||يم
بتنفي|||||||||||||||||ذ خططھ|||||||||||||||||ا
برامج التنمية.
االستراتيجية.
 ت|||||وافر أدل|||||ة عل|||||ى ممارس|||||ة  -بن||||اء الق||||درات اإلحص||||ائيةالديمقراطية والحكم الرشيد.
بشكل مست ﱠمر.
 -إستخدام تقارير المسوحات.

ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة

وسائل التحقق

مؤﺷرات يمكن التحقق منھا
موضوعيا
 ق||||انون اإلحص||||اء )النظ||||ام اإلحص||||ائيال||||||وطني( سيص||||||در بحل||||||ول - 2012
.2013
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افتراضات مھمة
 ت|||||||وفير الم|||||||وارد الكافي|||||||ةلتطوير اإلحصاءات.
 قب|||ول ال|||وزارات واإلداراتوالمؤسس||||||ات والوالي||||||ات
ال|||دور التنس|||يقي المح|||وري
للجھاز المركزي لإلحصاء.
 استعداد التنفيذيين الحكوميينإلس||تخدام اإلحص||اءات ف||ي
صياغة السياسات العامة.
 إع||داد مقترح||ات الموازن||اتبصورة منتظمة.

الغاية االستراتيجية 1
ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة
تعزيز المناصرة اإلحصائية

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا
 ب||||رامج التوعي||||ة اإلحص||||ائيةالتي ت ﱠم تطويرھا.
 السياس||ات الحكومي|||ة المتعلق|||ةبت|||||||دريس عل|||||||م اإلحص|||||||اء
بالمدارس وجميع التخصصات
الجامعية التي ت ﱠم تطبيقھا.
 مدى وجود صالت بين وسائلاالعالم واألجھزة اإلحصائية.
 مدى توافر ال|وعي اإلحص|ائيبين القيادات التنفيذية الحكومية
العلي||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ا.

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

 الس|||||||||||لطات الحكومي|||||||||||ة توفّر برامج التوعية اإلحصائية. ت||وفّر م||نھج عل||م اإلحص||اء بم||دارس األس||اس والجامع||||||||||||ات ت||||||||||||ؤمنوالم||||دارس الثانوي||||ة .كم||||ا ي||||تم ت||||دريس عل||||م باإلحصاءات كأداة حاس|مة
اإلحص|||اء كمتطل|||ب مس|||بق لجمي|||ع المق||||ررات
للتنمية.
الدراسية.
 إصدار مواد إعالمية دورية موجزة عن وض|ع  -ت||||وفّر الم||||وارد م||||ن أج||||لتطوير اإلحصاءات في السودان.
المناصرة اإلحصائية.
 إنعق||||اد ورش العم||||ل اإلحص||||ائية للص||||حافيين)عدد الحلقات وعدد المشاركين(.
 مناص||رة وس||ائل اإلع||الم ألھمي||ة اإلحص||اءاتم|||ن خ||||الل األناش||||يد ،وع||||رض قض||||ية أھمي||||ة
اإلحصاءات في الصحف واإلذاعة والتلفزيون.
 إستخدام اإلحصاءات في التقارير الصحفية. نشر البيانات الرسمية من خالل مختلف وسائلاإلعالم.
 ت||||رويج وس||||ائل االع||||الم لت||||وفير ال||||دعم م||||نالجمھ||ور للب||رامج اإلحص||ائية وال||دعم الم||الي
الحكومي للمؤسسات اإلحصائية.
 إنعق||اد ورش عم||ل تس||تھدف ال||وزراء /وك||الءال||||وزارات /الم||||دراء العمومي||||ون /الم||||دراء،
البرلم||||||ان ،والس||||||لطة القض||||||ائية )أعم||||||ال
وتوصيات ورش العمل متوفّرة(.
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الغاية االستراتيجية 2
ملخص الغايات
والنتائج
المتوقعة

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا موضوعيا

التطLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLوير  -ق||انون النظ|||ام اإلحص|||ائي ال|||وطني سيص|||در بحل|||ول الع|||ام 2013/2012
التنظيمLLLLLLLLLLLLLLLLLLLي وسيض||||ع الجھ||||از المرك||||زي لإلحص||||اء ووح||||دات اإلحص||||اء ب||||الوزارات
واإلدارات والمؤسسات/الواليات في مركز الحكومة.
والمؤسسي
 م|دى إتس||اق الق||وانين الحالي||ة األخ||رى المن ﱢظم||ة إلنت||اج البيان||ات م||ع ق||انون
النظام اإلحصائي الوطني.
 م||دى التق||دم المح||رز إزاء إع||ادة ھيكل||ة الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ت ﱠم||تبحيث يشمل إدارة العامة للتنسيق؛ وإدارة العامة للعمل المي|داني ،والبح|وث،
والمعايير والمنھجية؛ وتحسﱡن نظام اإلحصاءات اإلدارية.
 التجھي||زات اإلحص||ائية اإلحص||ائية المس||تقلة عالي||ة الج||ودة الت||ي أدخل||ت -ق موحﱠد  -في جميع الوزارات واإلدارات والمؤسسات/الواليات.
وبنس ٍ

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

 صدور قانون اإلحصاء - .ال||||دعم الحك||||وميلتقوية التجھي|زات
اإلحص||||||||||||||||||ائية
 وح||||||||||دات اإلحص||||||||||اء تنظيميا ومؤسسيا.ب||||||||||||الوزارات واإلدارات
والمؤسس||||||ات/الوالي||||||ات
العامل||ة وتُص||در تقاريرھ||ا
 اس||تعداد الحكوم||ةالدورية بإنتظام.
للموافق|||||||ة عل|||||||ى
عملي||||ة الخ||||دمات
 توفّرم|||||||ذكرات مجل|||||||س اإلحص||||||||||||||||||ائيةال|||وزراء ح|||ول الخ|||دمات المشتركة.

اإلحصائية المشتركة.
 ت|||||||وفّر التموي|||||||ل سلة التمويل من الحكوم|ة والجھ|ات المانح|ة الت|ي أنش|ئت م|ن أج|ل تط|وير تنس|||يق جي|||د للمس|||وحات لتش||||غيل الھيئ||||اتاإلحصاءات.
 آليات التنسيق التي أنشئت داخل الوزارات والمؤسسات/الواليات /والجھاز والتع||||||دادات ،والتق||||||ارير الجدي|||||||||||||||||||||||||||دةوتجھيزھا.
المرك||زي لإلحص||اء؛ والتنس||يق عب||ر النظ||ام اإلحص||ائي ال||وطني عل||ى ح||د حول ذلك متاحة.
سواء.
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ملخص الغايات
والنتائج
المتوقعة

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا موضوعيا

 مذكرة التفاھم التي أع ﱠدت حول إنشاء الخدمات اإلحصائية المشتركة ،الت|يي||ديرھا م||ن الناحي||ة الفني||ة الجھ||از المرك||زي لإلحص||اء ،وإداري||ا الوح||دات
اإلحصائية ،وت ﱠمت الموافقة عليھا.
 المسوحات والتعدادات التي نُف ﱢذت في إطار برنامج منسﱠق وتعاون وثيقبين الوزارات واإلدارات والمؤسسات/الواليات والجھاز المركزي لإلحصاء
ابتداءاً من العام .2012
 مس||||رد المع||||ايير ،والمف||||اھيم والتص||||نيفات ،والتع||||اريف ،والمنھجي||||اتاإلحص|||ائية ال|||ذي ت||| ﱠم إع|||داده بحل|||ول  .2013/2012ويس|||تخدم ف|||ي جمي|||ع
المسوحات والتعدادات خالل الفترة .2016 - 2013
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وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

الغاية االستراتيجية 3
ملخص الغايات
والنتائج المتوقعة

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

تنميLLة القLLوى البشLLرية  -إطر تنمية الم|وارد البش|رية الت|ي ت| ﱠم وض|عھا وبُ|دأ
بتنفيذھا بحلول .2013/2012
وإدارتھا
 الوص||||ف ال||||وظيفي المن||||اظر للھيك||||ل ال||||وظيفيوالراتب||ي ال||ذي أَع| ﱠد م||ن قِبَ||ل فري||ق العم||ل المكل||ف
بذلك.
ُ
 نظام الترقيات الداخلية ال|ذي أع| ﱠد وبُ|دأ ف|ي تطبيق|هبحلول العام .2014
 تطوير برامج التدريب التي ت| ﱠم تطويرھ|ا م|ن أج|لتحسين قدرات جمي|ع فئ|ات الم|وظفين اإلحص|ائيين
المتقدمة وجاھزة للتنفيذ في العام  2012وما بعده.
 ب||رامج الت||دريب عل||ى عملي||ات السياس||ات واألط||راإلنمائية التي أُدمجت في المناھج.
 الجھ|از المرك||زي لإلحص|اء لدي||ه ص|الت وتع||اونوثي|||ق م|||ع مؤسس|||ات الت|||دريب فيم|||ا يتعل|||ق بتنفي|||ذ
المن||||اھج ذات الص||||لة بعم||||ل النظ||||ام اإلحص||||ائي
الوطني.
 المستخدمين األساس|يين ال|ذين ُدرﱢ ب|وا عل|ى معالج|ةالبيان||||ات وتفس||||يرھا بواس||||طة الجھ||||از المرك||||زي
لإلحصاء ومؤسسات التدريب.
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وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

 تق|||||||ارير التط|||||||ورات الجدي|||||||دةمتوفّرة.
 برن||||امج الت||||دريب المنفﱠ||||ذ )ع||||ددوفئ|||||ات الم|||||وظفين ال|||||ذين ت||||| ﱠم
تدريبھم(.
 المن||اھج الت||ي تتض||من المج||االتذات الصلة بتطوير اإلحص|اءات
التفويضية الرسمية متاحة.
 البرن||امج المش||ترك للت||دريب ي|||تمتنفيذه.
 زي||ادة مس||تخدمي البيان||ات بنس||بة ٪25تقريبا.
 تحديث مركز التدريب اإلحصائي)تح ﱡس||||ن بيئ||||ة العم||||ل ،برن||||امج
تدريب يتم تنفيذه بكفاءة ،وتزايد
عدد المتدربين(.
 ت|||وفّر المج|||الت العلمي|||ة الس|||نويةالمنشورة.
ﱠ
 برنامج التع|اون البحث|ي منف|ذ ب|ينال|||||||||||||||||||||||||||||وزارات واإلدارات
والمؤسس||ات/الوالي||ات والجھ||از
المركزي لإلحصاء والباحثين.

 توفّر الموارد. اس||||تعداد الحكوم||||ة لتحس||||ينش||روط الخدم||ة للع||املين ف||ي
مجال اإلحصاء.
 اس||تعداد مؤسس||ات الت||دريبلمراجع||||||||||||||||ة من||||||||||||||||اھج
اإلحصاءات.
 توفّر التمويل لجميع الب|رامجالمبتكرة.
َ
 الش|||||ركاء ع|||||ازمون عل|||||ىالعمل معا.
 اس||تعداد مس||تخدمي البيان||اتعلى التع ﱡلم.
 توفّر التمويل. توفّر التمويل. اس||||تعداد منظم||||ات ومعاھ||||دالبحوث للتعاون.

ملخص الغايات
والنتائج المتوقعة

وسائل التح ﱡقق

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

افتراضات مھمة

 مستوى تجديد مركز اإلحص|اء بالجھ|از المرك|زي  -التق|||ارير البحثي|||ة متاح|||ة للجمي|||ع  -ت|||||||وفّر التموي|||||||ل إلج|||||||راءو ُمس||تفاد منھ||ا م||ن قِبَ||ل واض||عي البح|||||||||||وث ذات الص|||||||||||لة
لإلحصاء وربطه بالجامعات.
باإلحصاءات.
السياسات العامة.
 مدى الدعم المق ﱠدم للجمعية السودانية لإلحصاء م|نالجھ|||||از المرك|||||زي لإلحص|||||اء لنش|||||ر المج|||||الت
والمس|||اھمة ف|||ي تنفي|||ذ ب|||رامج التعل|||يم اإلحص|||ائي
المست ﱠمر.
 برن|||امج أبح|||اث ال|||ذي ت||| ﱠم إع|||داده ل|||دعم ص|||ياغةسياسات حكومية مبنيّة على المعلومات.
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الغاية االستراتيجية 4
ملخص الغايات
والنتائج المتوقعة

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

)أ( تطLLLLLLوير البنيLLLLLLات خطة البناء والتشييد التي ت ﱠم إنجازھا:
 مقر المجمع التقﱢني برئاسة للجھازالمادية
المركزي لإلحصاء بحلول العام .2015
 المكاتب الفرعية الجديدة للجھازالمركزي لإلحصاء في ) (11والية -
على مراحل.
 التحسينات الكبيرة في المباني القائمةاآلن في ) (6واليات )إعادة تشكيلھا
وتجديدھا(.
)ب( تجديLLLLد وتحLLLLديث
األجھزة والمعدات فLي
الجھLLLLLLLLاز المركLLLLLLLLزي
لإلحصLLLLLاء/الLLLLLوزارات
واإلدارات
والمؤسسات/الواليات

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

 مقر المجمع التقﱢني برئاسة الجھازالمركزي لإلحصاء جاھز و ُمستخدَم
فعال.

 ت||||وفّر التموي||||ل لمش||||روع البن||||اءوالتشييد.

 ) (11مكتب فرعي إضافي ،جاھزو ُمستخدَم فعال.

 ع||||||||زم الحكوم||||||||ة )المركزي||||||||ةوالوالئية( على إنجاز المشروع.

 ) (6مكاتب فرعية ت ﱠم تحسينھاوتجديدھا.

 خط||||ة/عط||||اءات مش||||تريات األجھ|||||زة  -األجھ||زة والمع||دات ت|| ﱠم ش||راؤھا عب||ر  -ت|||وفّر التموي|||ل لش|||راء األجھ|||زةوالمعدات الالزمة.
لجان العطاءات.
والمعدات المطلوبة التي ت ﱠم تنفيذھا حسب
المواصفات )الكمية والنوعي|ة المطلوب|ة(
وت|| ﱠم ﱠالتص|| ّدق عليھ||ا ،وتش||مل :ماكين||ات
النسخ اإللكتروني ،الماس|حات الض|وئية،
أجھزة الفاكس ،األثاث ،السجّاد ،مكيف|ات
الھواء ،المراوح ،أرفف/خزائن الملفات،
ع|||وازل الص|||وت الحائطي|||ة ،الثالج|||ات،
والستائر.
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ملخص الغايات
والنتائج المتوقعة

وسائل التح ﱡقق

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

افتراضات مھمة

)ج( تخصLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLيص
مساحات كافية لمكاتب
اإلحصLLLLLLLLLاء ضLLLLLLLLLمن
رئاسLLLLLLات الLLLLLLوزارات
وإلدارات والمؤسسات
/الواليات.

 المكات||ب الواس||عة بدرج||ة كافي||ة الت||ي ت | ﱠم  -المكات||||ب الجدي||||دة مت||||وفّرة وم||||ز ّودة  -اس||تعداد الس||لطات ف||ي ال||وزاراتتخصيص|||||||||ھا لإلنظم|||||||||ة اإلحص|||||||||ائية ب|||||||||||التجھيزات اإلحص|||||||||||ائية ف|||||||||||ي واإلدارات والمؤسس||||ات/الوالي||||ات
ب|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||الوزارات واإلدارات ال|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||وزارات/اإلدارات لخل||ق بيئ||ة عم||ل مؤاتي |ة بالوح||دات
اإلحصائية.
والمؤسسات/الواليات.
والمؤسسات/الواليات.

)د( البنيات التحتية
اإلحصائية

)أ( البنيات التحتية اإلحص|ائية التالي|ة الت|ي  -ك||ل البني||ات التحتي||ة المخطط||ة ج||اھزة  -توفّر التمويل.
ومستخدمة إلسناد المسوحات.
ت ﱠم تطويرھا والمحافظة عليھا أو شراؤھا:
ّ
 السجل التجاري. الوثائق الصحيحة متوفرة.ّ
ّ
 إط||||||||ار من||||||||اطق الع||||||||د للتع||||||||دادات  -قائمة فرق العمل اإلحصائية معدة. قواعد البيانات تعمل بكفاءة.والمسوحات.
 مس||رد التع||اريف والمف||اھيم والمنھجي||اتوالتصنيفات ومراشد العمل الميداني.
 موجھات المسوحات الخاصة. مراش|||د عملي|||ة لتوجي|||ه عملي|||ات جم|||عالبيانات واإلشراف عليھا.
 -البيانات التكوينية )ميتا داتا(.
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ملخص الغايات
والنتائج المتوقعة

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا
)ب( تق||||ديرات وخط||||ة ش||||راء المركب||||ات
ووس|||||ائل النق|||||ل األخ|||||رى والمع|||||دات
المطلوب|||ة الت|||ي أُع||| ﱠدت لتس|||يير إعم|||ال
المس|||||||وحات وج|||||||اھزة للتنفي|||||||ذ ف|||||||ي
.2013/2012

)د( البنيات التحتية
اإلحصائية

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

 قائم||ة ج||اھزة بع||دد وأن||واع المركب||ات  -توفّر التمويل.الت||ي ت|| ﱠم ش||راؤھا م||ع قائم||ة توزيعھ|||ا؛
وك|||ذلك قائم|||ة بأع|||داد وأن|||واع مع|||دات
المسح المتاحة ،وفي الخدمة )إبتدا ًء م|ن
 2013فصاعدا إلى .(2016

)ج( م||||دى تط||||وير نظ||||ام مس||||ح ق||||ومي  -نظ||ام المس||ح الق||ومي المتكام||ل لألس||ر  -توفّر التمويل والخبرة المھنية.
متكام||ل لألس||ر المعيش||ية وإط||ار الرئيس||ي المعيش|||||ية واإلط|||||ار الرئيس|||||ي للعين|||||ة
القومي||ة ،وب||دأ تطبيقھم||ا ف||ي المس||وحات
للعينة القومية بحلول .2016-2015
للفترة .2021-2017
)د(
 نظ|||م المعلوم|||ات الجغرافي|||ة المس|||تخدَمةلرقمنة مناطق الع ّد؛
 مع||||ايير أط||||ر العم||||ل )البروت||||وكالت(الخاصة بجمع وتبادل البيان|ات عب|ر نظ|م
المعلومات الجغرافية التي ُوضعت.
 نظ||ام اس||ترجاع بيان||ات نظ||م المعلوم||اتالجغرافية الوطنية الذي أٌنشأ.

 ت ﱠم|||ت رقمن|||ة من|||اطق الع||| ّد .وتط|||ويرمع|||ايير أط|||ر العم|||ل )البروت|||وكالت(
الخاص||ة بجم||ع وتب||ادل البيان||ات عب||ر
نظ||||||||||م المعلوم||||||||||ات الجغرافي||||||||||ة
وإستخدامھا.
 صدور تقارير سالمة إستخدام نظاماس||||ترجاع بيان||||ات نظ||||م المعلوم||||ات
الجغرافي||||||ة الوطني||||||ة والب||||||دء ف||||||ي
إستخدامھا.
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 -توفّر التمويل والخبرة المھنية.

ملخص الغايات
والنتائج المتوقعة

وسائل التح ﱡقق

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

افتراضات مھمة

 اإلدارة العام|||||||||ة للعم|||||||||ل المي|||||||||داني - ،ص|||دور تق|||ارير اإلدارة العام|||ة للعم|||ل  -الع||||زم عل||||ى إنش||||اءھا وإتاحتھ||||االمي||||||داني ،والبح||||||وث ،والمع||||||ايير لإلس||||||||||||تخدام لك||||||||||||ل اإلدارات
والبح||||وث ،والمع||||ايير والمنھجي||||ة ف||||ي
والمنھجي||||ة ف||||ي الجھ||||از المرك||||زي األخرى.
الجھ||||از المرك||||زي لإلحص||||اء أنش||||ئت
لإلحصاء إبتدا ًء من .2013
بحلول .2013/2012
 سجالت البيانات اإلدارية التي ت ﱠم ربطھ|ابالسجالت األخرى.

)ھLLLـ( تطLLLوير البنيLLLات  -خط||||ة/عط||||اءات المش||||تريات الت||||ي ت|||| ﱠم
التحتيLLLLLة لتكنولوجيLLLLLا تنفيذھا لشراء اإلحتياجات من الحواسيب
المعلومLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLات )أجھ||||||||||زة الكمبي||||||||||وتر( الشخص||||||||||ية
والمحمولة ،الطابعات ،معدات الش|بكات،
واإلتصاالت.
ملحق||ات تكنولوجي||ا المعلوم||ات ،الش||بكة
المحلي||||ة والش||||بكة الواس||||عة ،وخ||||دمات
اإلنترنت ،وحزم البرمجيات اإلحصائية.

 ت||||||وفّر وث||||||ائق س||||||جالت البيان||||||ات  -توفّر التمويل والخبرة المھنية.المرتبطة شبكيا.

 تقري||ر أع||داد وتفاص||يل توزي||ع جمي||ع  -توفّر التمويل.مع||||||||دات تكنولوجي||||||||ا المعلوم||||||||ات
واإلتص||||االت ،والخ||||دمات المش||||تراة
والموجودة بالفعل.
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الغاية االستراتيجية 5
ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

||ورت والخط|||وات الت|||ي  -تق|||ارير المع|||ايير والبني|||ات التحتي|||ة
تسخير تكنولوجيLا المعلومLات  -المع|||ايير الت|||ي ط| ﱢ
لتطLLLLLLLوير عمليLLLLLLLة اإلنتLLLLLLLاج نُ ّ
متوفّرة.
فذت إزاء تجھيز البني|ات التحتي|ة الالزم|ة
ل|||دعم زي|||ادة فعالي|||ة إس|||تخدام تكنولوجي|||ا
اإلحصائي
المعلوم|||ات ف|||ي إنت|||اج البيان|||ات وتحس|||ين
 ت ﱠم تعزيز التنسيق منذ العام .2012نوعيتھا.

 توفّر التموي|ل لتركي|بوإع||داد أجھ||زة ومع||دات
تكنولوجي||||ا المعلوم||||ات
ويتم صونھا بكفاءة.

 شبكة اإلنترنت والش|بكات الحص|رية الت|ي  -تق||ارير تب||ادل البيان||ات الت||ي تس||تخدامت||| ﱠم تركيبھ|||ا وإع|||دادھا للعم|||ل ب|||الوزارات
ھذه التسھيالت متوفّرة.
واإلدارات والمؤسس||ات/الجھ||از المرك||زي
لإلحص|||||اء ض|||||من النظ|||||ام اإلحص|||||ائي
الوطني بأكمله.

 ت|||||||||||وافر التموي|||||||||||لوالخب|||||||||||رة المھني|||||||||||ة
الالزم|||ين لتش|||غيل تل|||ك
األجھزة والمعدات.

 م||دى جاھزي||ة الموق||ع اإللكترون||ي للنظ||ام الموق||||ع اإللكترون||||ي ُمنش||||أ ويعم||||لاإلحصائي الوطني وص|ونه لتس|ھيل تب|ادل
بإنتظام.
البيانات واإلتصاالت.
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الغاية االستراتيجية 6
ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة
تطوير البيانات وإدارتھا

وسائل التح ﱡقق

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

افتراضات مھمة

اإلج|||راءات الت|||ي ت||| ﱠم تنفي|||ذھا لتقي|||يم  -تقرير تفاصيل فجوات البيانات متوفّر.
اإلحتياجات من البيانات.
 الجم||||ع والت|||||أليف ب|||||ين تق|||||ارير تقي|||||يماإلحتياجات من البيانات وتقارير ت|وافر
 البيانات المت|وفّرة الت|ي ت| ﱠم حص|رھاالبيانات.
وتصنيفھا.
 تحدي|||د فج|||وات البيان|||ات الت|||ي ت||| ﱠمتحديدھا بنا ًء على تقييم اإلحتياجات.
 مدى تطوير برنامج اإلحصائي لسدالفجوات في البيانات وقابل للتطبي|ق
لمدة  5سنوات.

 نظ|||||م إدارة المعلوم|||||ات الت|||||ي ت||||| ﱠمتقويتھ||ا )نظ||م التعليمي||ة ونظ||م إدارة
المعلومات الصحية(.

 يوج||||||||د برن||||||||امج م||||||||ن المس||||||||وحات  -ت|||||وفّر التموي|||||ل لتنفي|||||ذاإلحص|||||ائية/فج|||||وات البيان|||||ات ،وقي|||||د البرنامج.
اإلستخدام إبتدا ًء من العام العام .2012
 توفّر الم|وظفين والخب|رة ت||وفّر البيان||ات المكتمل||ة م||ن المس||وحات المھنية.بعد ستة أشھر من إجرائھا.
 إس|تخدام نظ|م إدارة المعلوم|ات التعليمي||ة  -ت||||||||||||||وفّر التموي||||||||||||||لونظ||م إدارة المعلوم||ات الص||حية المق||واة؛ والموظفين المؤھلين.
وتصدر التقارير عنھا.

 الس||||جالت اإلداري||||ة األخ||||رى يج||||ري المج||االت األخ||رى م||ن الس||جالت إستخدامھا فعال. مذكرات التفاھم بشأن التعاون متوفّرة.اإلدارية التي ت ﱠم تطويرھا.
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 ت||||||||||||||وفّر التموي||||||||||||||لوالموظفين.

ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة

وسائل التح ﱡقق

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

افتراضات مھمة

 أنظم||||ة وتقني||||ات إض||||فاء الط||||ابع  -النظم اإلحصائية على المس|توى ال|والئي  -ت||||||||||||||وفّر التموي||||||||||||||لالمؤسس|||||ي عل|||||ى إنت|||||اج البيان|||||ات تعم|||ل بإنتظ|||ام  -وتق|||ارير األداء بش|||أنھا والموظفين.
وإستخدامھا عل|ى المس|توى ال|والئي تصدر بإنتظام.
الت||||||||ي طبقّ||||||||ت بحل||||||||ول الع||||||||ام
.2013/2012
.
بإنتظام
تصدر
األداء
تقارير
 توفّر التمويل. ب||||رامج دم||||ج اإلحص||||اءات الت||||يطورت بحلول العام .2013/2012
ﱢ
 عدد األشخاص الذين ت ﱠم تدريبھم. برامج التدريب التي نُف ﱢذت. -توفّر التمويل.

تطوير البيانات وإدارتھا

 البرامج المش|تركة الت|ي ت| ﱠم تطويرھ|ا  -مذكرات التفاھم بشأن التعاون ُمع ّدة.ﱢ
لتبن||||ي نھ||||ج يق||||وم عل||||ى المش||||اركة  -وجود تقرير عن التدابير التشاركية.
إلس||||تكمال البيان||||ات الكمي||||ة )نظ||||ام
المراقبة والتقييم ،والجھ|از المرك|زي
لإلحص|||||اء ،وال|||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات(.
 تقالي|||||د التع|||||اون ف|||||ي المس|||||وحات  -مذكرات التفاھم بشأن التعاون ُمع ّدة.والتع|||دادات الت|||ي ت||| ﱠم إرس|||ائھا ب|||ين
الجھ||||||||از المرك||||||||زي لإلحص||||||||اء
وال|||||||||||||||||||||||||||||||||وزارات واإلدارات
والمؤسسات.

113

 ت|||وفّر التموي|||ل والرغب|||ةفي التعاون والتآزر.

ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة

وسائل التح ﱡقق

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا
موضوعيا

افتراضات مھمة

 مص|||ادر البيان|||ات الت|||ي ت||| ﱠم الجم|||عبينھ|||||ا م|||||ن أج|||||ل تحس|||||ين إنت|||||اج  -إص||دار بيان||ات جي||دة م||ن حي||ث النوعي||ة
اإلحصاءات وبالتالي تقليل التكلفة .والتوقيت المناسب.

تطوير البيانات وإدارتھا

 اإلحص|اءات التفويض||ية )الرس||مية(  -م|||ذكرات التف|||اھم بش|||أن التع|||اون ح|||ولالت|||||ي أنتجھ|||||ا الجھ|||||از المرك|||||زي تق|||ديم البيان|||ات ع|||ن طري|||ق وال|||وزارات
لإلحصاء )الناتج المحلي اإلجم|الي ،واإلدارات والمؤسسات.
األس|||عار ،ال|||رقم القياس|||ي ألس|||عار  -إصدار بيانات أفضل من حيث التوقي|ت
المستھلك ،مؤش|ر أس|عار المنتج|ين ،المناسب والنوعية.
إحص||||||اءات التج||||||ارة الخارجي||||||ة،
إحص||اءات المالي|||ة العام||ة ،الكت|||اب
اإلحصائي السنوي ،كتي|ب الس|ودان
في أرقام  ...الخ(.
 قواع||د البيان||ات القطاعي||ة والوالئي||ة  -تقارير قواعد البيانات المستخدمة فعال.وقواع||||د البيان|||||ات الوطني|||||ة الت|||||ي
أُنشئت ،وأيضا قواعد البيان|ات الت|ي
ت ﱠم الربط بينھا شبكيا.

 ت|||وفّر التموي|||ل والخب|||رةالفنية.

 مستودعات البيانات التي ت| ﱠم أنش|ئت  -تقري|||||ر تش|||||غيل وإس|||||تخدام مس|||||تودع  -ت|||وفّر التموي|||ل والخب|||رةالمھنية.
لتخ||||زين مختل||||ف أن||||واع البيان||||ات البيانات.
الجزئي||||ة/الدقيق||||ة ليس||||ھل وص||||ول
المؤسسات البحثية إليھا وبأكبر ق|در
من قواعد السرية.
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الغاية االستراتيجية 7
ملخص الغايات
والنتائج المتوقعة

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا

موضوعيا

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

تحسLLLLين التعLLLLLاون  -آليات تنسيق الس|جالت اإلداري|ة/البيان|ات ب|األجھزة الحكومي|ة الت|ي  -نظ||ام اإلحص||اءات اإلداري||ة فعّ||ال  -اس|||||تعداد الش|||||ركاء
والتنسيق في نظام ُوض||||عت )إج||||راءات حف||||ظ الس||||جالت بطريق||||ة منظﱠم||||ة ،وجم||||ع وتص||||در التق||||ارير الدوري||||ة ح||||ول وتوفّر الموارد.
أدائه.
اإلحصLLLLLLLLLLLLLLLLLLاءات اإلحصاءات من السجالت وتصنيفھا ،ال ُمطبﱠقة(.
اإلداريLLLLLLLLة عبLLLLLLLLر
 تقرير التع|اون ب|ين النظ|ام ال|وطني  -اس|||||||||تعداد جمي|||||||||ع إطار النظام الوطني للرصد والتقييم ُمنشأ.النظLLLام اإلحصLLLائي
للرص||||||||د والتقي||||||||يم والجھ||||||||از األطراف للعمل معا.
 اإلدارة العام||ة لتحس||ين نظ||ام الس||جالت اإلداري||ة ُمنش||أ ف||ي الجھ||ازالوطني بأكمله.
المركزي لإلحصاء حول إستخدام
المركزي لإلحصاء.
البيانات.
 مدى وجود رابط بين وظائف الرصد والتقييم وإنتاج البيانات. البيانات التي يتم إستخدامھا من قِبَل وحدات الرصد والتقييم؛ ومدى  -ص|||||||لة قوي|||||||ة ب|||||||ين ال|||||||وزاراتواإلدارات والمؤسسات /الواليات
توفّر البيانات أو تبادلھا عبر الشبكة اإللكترونية.
ووحدات الرصد والتقييم.
 النم|||اذج المو ّح|||دة/الس|||جالت /اس|||تمارات االس|||تبيانات الت|||ي ت||| ﱠم  -نظ|ام مع|ايير قياس|ية ج|اھز ويعم|ل  -قب||||||||||||ول جمي||||||||||||عاألط|||||راف العم|||||ل
بكفاءة.
تصميمھا وفقا للمواصفات القياسية.
المست ﱠمر معا.
 مدى إنتظام برامج التدريب لمسجلي البيانات. مدى اإلشراف على مسجلي البيانات. مدى قوة التنسيق بين الوزارات واإلدارات والمؤسسات /الوالي|اتومصادر السجالت والجھاز المركزي لإلحصاء.
 مذكرات التفاھم التي أُع ﱠدت بشأن التعاون والتنس|يق ب|ين ال|وزارات  -وج|||ود تق|||ارير التع|||اون وإتفاقي|||ات  -ت|||||||||وفّر التموي|||||||||لوالتنس|يق ب|ين كاف||ة
العمل )مذكرات التفاھم(.
واإلدارات والمؤسس|||ات/الوالي|||ات والجھ|||از المرك|||زي لإلحص|||اء
األطراف.
والنظام الوطني للرصد والتقييم.
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مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا موضوعيا

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

 م|||دى التق|||دم المح|||رز ف|||ي إنش|||اء وح|||دة  -تقري||||||||ر وس||||||||جل المنتج||||||||ات  -اإللتزام بالتنفيذ.النش||||ر اإلحص||||ائي بالجھ||||از المرك||||زي اإلحصائية المنشورة متوفّران.
لإلحصاء ،أو تقوية الحالية )إن وجدت(.
 التق|||||||ارير الفص|||||||لية/الس|||||||نويةمتوفّرة.
 التقويم الزمن|ي إلص|دار البيان|اتجاھز.
 -قواعد البيانات تعمل بكفاءة.

خطة وسياسات نشر البيانات
 م||دى نش||ر جمي||ع المنتج||ات اإلحص||ائيةالمتاحة عبر وسائط األق|راص المدمج|ة،
والموقع اإللكتروني ،والطبعات الورقية.
 م||||||دى نش||||||ر البيان||||||ات م||||||ن خ||||||اللالم||ؤت ﱠمرات/النش||رات الص||حفية ،وورش
العمل من العام  2012حتي .2016
 م||دى تنفي||ذ التق||ويم الزمن||ي إلص||دار ك||لالتق||ارير الت||ي ينتجھ||ا النظ||ام اإلحص||ائي
الوطني سنويا في يناير.
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ملخص الغايات والنتائج المتوقعة

خطة وسياسات نشر البيانات

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا موضوعيا
 م||دى إص||دار البيان||ات وفق||ا للموجھ||اتالعامة لص|ندوق النق|د ال|دولي ح|ول نش|ر
البيان|||||||||||ات ،والمب|||||||||||ادئ األساس|||||||||||ية
لإلحص||اءات الرس||مية إبت||داء م||ن الع|||ام
.2012
 م||دى إنتظ||ام إص||دار مطبﱠ||ق المعلوم||اتاإلحصائية موثقﱠة المص|ادر بحل|ول الع|ام
.2013
 م|||دى إتاح|||ة التق|||ارير الس|||نوية للبيان|||اتالتفص||||||يلية للب||||||احثين عب||||||ر مس||||||تودع
البيانات.
 قواع|||||د البيان|||||ات القياس|||||ية والمتوافق|||||ةالمتض|||منة البيان|||ات واردة م|||ن مختل|||ف
ال||||||||وزارات واإلدارات والمؤسس||||||||ات/
الوالي||ات الت||ي ت|| ﱠم إنش||ائھا بنھاي||ة الع|||ام
.2013
 ورش العمل التي ت ﱠم عقدھا ]ك|ل س|نتين[لتدريب المستخدمين الحاليين والمحت ﱠملين
لإلحصاءات ،على أساليب الوص|ول إل|ى
اإلحص||اءات ،والتعام||ل معھ||ا ،وتحليلھ||ا
بطريقة صحيحة.
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افتراضات مھمة

الغاية االستراتيجية 9
ملخص الغايات والنتائج
المتوقعة
تنسيق التعدادات والمسوحات

مؤﺷرات يمكن التح ﱡقق منھا موضوعيا

وسائل التح ﱡقق

افتراضات مھمة

 المس|||وحات والتع|||دادات الت|||ي ت||| ﱠم تنفي|||ذھا  -قائم||||ة بالمس||||وحات والتع||||دادات  -جمي||||ع األط||||راف عل||||ىباإلشتراك بين الجھاز المركزي لإلحصاء المنفﱠذة.
استعداد للعمل معا.
ال||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||وزارات واإلدارات
والمؤسس||ات/الوالي||ات اعتب||ارا م||ن الع||ام  -م||ذكرات التف||اھم موقﱠ| ُع عليھ||ا م||ن  -جمي|||||ع األط|||||راف لھ||||||ا
.2012
جميع األطراف المعنية.
الرغبة في العمل معا.
ُ
 م||ذكرات التف||اھم الت||ي أع | ﱠدت بش||أن دع||م وف||||||||||||ورات ف||||||||||||ي تك||||||||||||اليف  -تع|||اون جمي|||ع األط|||رافالتعاون المشترك.
المسوحات/التعدادات.
في إجراء الت|دريب عل|ى
المسوحات.
 المش|اركة ف||ي تنفي|ذ المس||وحات/التع||دادات الج||||||دول الزمن||||||ي للمس||||||وحاتتجعلھا ذات مردودية عالية.
 برامج التدريب على المسوحات/التعدادات مت||زامن م||ع الحاج||ة إل||ى البيان||ات  -المص||ادقة عل||ى البرن||امجالمس|||||تجيبة للمراجع|||||ات ألُط|||||ر تط|||||وير الميدانية.
من قِبَل جميع األطراف.
اإلحصاءات التي ت ﱠم تنفيذھا.
 ب||رامج التع||دادات المس||تجيبة لإلحتياج||ات  -ت|||||وافر بيان|||||ات التع|||||دادات ذات  -نجاح تعبئة األموال.الصلة وثيقة بالطلب على البيانات.
من البيانات التي ت ﱠم إعدادھا.
 األموال التي عبئت من أجل تنفي|ذ برن|امج  -قائم|||||ة المس|||||وحات والتع|||||داداتالمنف ﱠذة.
المسوحات/التعدادات.
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افتراضات مھمة

التLLLLLLLLLLLLLدقيق والمراجعLLLLLLLLLLLLLة  -موجھ||ات الت||دقيق والمراجع||ة اإلحص||ائية  -وثيق|ة موجھ|ات الت|دقيق  -اإللتزام بالتنفيذ.
والمراجع||||ة اإلحص||||ائية
التي ت ﱠم وضعھا بحلول العام .2012
اإلحصائية
متوفّرة.
 إج||راءات الت||دقيق والمراجع||ة اإلحص||ائيةالت|||||ي ت||||| ﱠم تطبيقھ|||||ا عل|||||ى المجموع|||||ات
اإلحص||||||||ائية الرئيس||||||||ية )المس||||||||وحات،
 إستخدام المنھجية الصحيحة. تقري|||||ر ع|||||ن مس|||||توىالتع||||دادات ،والس||||جالت اإلداري||||ة(  -ك||||ل
الج||ودة الت||ي حققتھ||ا ك||ل
س||||||نتين )(2015-2012؛ إض||||||افةً إل||||||ى
مجموعة متوفّر.
المطبﱠقة على مس|وحات البيان|ات األساس|ية
والمعايير.
 إتخ|||||||اذ اإلج|||||||راءات بش|||||||أن نظ||م تقي||يم التص||نيف والتش||فير الت||ي ي||تم  -تقارير التقييم متوفّرة.النتائج.
إستخدامھا بإنتظام.
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