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  لماذا المعلومات  اإلحصائية؟

        . صورة موضوعية في لحظة زمنية معينة عن الوطن بمعطياته المختلفةإعطاء -1

 وبالتالي فيها يؤدي إلى ضعف القرار،       النقص.  واتخاذ القرارات  رسم السياسات والخطط     -2 

  .إضاعة الموارد وتحمل تكلفة بشرية ومالية عالية

 فـي ترصد مـدى التقـدم والتغيـر    : Monitoring and Evaluation وتقييم مراقبة -3

 وهـي المجتمع، وإظهار التباينات والفروق بين المناطق واألقاليم والفئـات فـي الـوطن              

  .رية للمجتمع المدني للمساءلة والمحاسبةضرو

 المساعدات التـي تقـدمها وذلـك        أثر د المانحة بحاجة إلى معلومات إحصائية لترص      الدول -4

  . مواطنيها بأن المساعدات التي تقدمها للدول ذات جدوى وتستحق البذلإلقناع

 أيـن م أين يعيشوا؟   مهمة لألفراد لمساعدتهم على اتخاذ قرارات تتعلق بحياته        اإلحصاءات -5 

  .الخ....  يديروا ويستغلوا أموالهم؟ كيف مدرسة ألوالدهم؟  أفضليعملوا؟  

 فيليتخذوا قراراتهم الحيوية    ) أفراداً ومؤسسات ( ضرورية ألصحاب األعمال     اإلحصاءات -6

 االقتصادية،موضوع االستثمار والتشغيل في ضوء توافر صورة كاملة عن الوضع والبيئة            

 .طاع السوق المنوي الدخول إليهوبخاصة ق

  . مطلوبة من أجل تعزيز البحث العلمي واألكاديمي وتطويرهالمعلومات -7

 . ليس فقط في مراقبة التقدم بل في إنجازهتساهم -8

  رسالة اإلحصاءات

الوقوف على احتياجات مستخدمي البيانات ومحاولة تلبيتها  من خـالل إنتـاج، تـرويج،               

ائية بطريقة سهلة وصديقة للمستخدم وبتوقيت مناسب وبدرجة عالية من          ونشر المعلومات اإلحص  

  .الدقة وبأسلوب خدماتي

  جهاز أو دائرة إحصاءات؟ما هو مربر وجود 
هـو تلبيـة احتياجـات مـستخدمي        ! هناك سبب رئيسي ووحيد لوجود جهاز إحصاءات      

لمعلومات اإلحـصائية   لذلك يجب تسخير كل الموارد واألنشطة لتحقيق هذا الهدف، وا          البيانات،

  .القيمة لها حتى تستخدم
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  معوقات استخدام  اإلحصاءات الرسمية

ونـشاطاته أو المعلومـات      وأهدافـه  الجهاز اإلحصائي معظم مستخدمي البيانات ال يعرفون دور        -1

  . اإلحصائية المتوافرة لديه

 .الخ... ستوى التفصيل البيانات المنتجة ال تلبي جميع احتياجات المستخدمين من حيث الصلة وم -2

 .البيانات ليست في وقتها المناسب -3

  .المعلومات بالغة التعقيد ومتخصصة -4

  .صعوبة الوصول إلى المعلومات والحصول عليها -5

  .في دقة المعلومات أو في المنهجية المتبعة التشكيك -6

  .ضعف أو غياب التواصل مع مستخدمي البيانات -7 

  John LeCarre  كما قال“العالم  هد منهمكان خطر لتشا المكتب” •

  . أسال مستخدمي البيانات– لمشاكل بياناتك يمكن العثور عليه خارج بنايتك الحل •

ونتحدث مع النـاس ونـسمع     المفتاح لتحسين منتجاتنا وخدماتنا هو بأن نبحث خارج المؤسسة       ••

  إليهم

مـساعدتك الـى     رغبون فـي  ل المنتقدين المحتملين الى شركاء ي      حو -الشمول يخلق االلتزام     •

  .النجاح

  . أسال الناس عن حاجتهم وهم سيخبرونك–أكثر الشكاوي أو التذمر تدميراً تلك التي ال تسمعها  •

  .استخدم كل األساليب الحسنة في الضيافة لزيادة العالقة الجيدة والنجاح مع مستخدمي البيانات •

القاعدة وال توجـد       يوجد استثناء لهذه    ال ..الطريقة الوحيدة للحصول على االحترام هو إعطاؤه          ••

  طريقة أخرى

أبحث عن المستخدمين وأسألهم عن أفكارهم حول كيفية تطوير منتج وخدمات اإلحصاء، وهـذه               •

ثم اتخذ إجراء على ما أخبروك عنه، بـذلك تحـصل           .  تعتبر أفضل طريقة لتقديرهم واحترامهم    

  .على احترامهم

  .“نوعية جيدة”ا إذا كانت معلوماتك ذا إن مستخدم البيانات هو الذي يقرر م •

ال تنتهي مسؤوليتك عند نشر البيانات ، يجب أن تكون مستعداً لإلجابة على أسئلة المستخدمين                •

 .لها وتقدم الخدمة الجيدة لهم

  . لكن يجب أن تجيب بالتغيير أو بتقديم تفسير–لكل شيء “ نعم”ليس مطلوب منك أن تقول  •
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  التعرف على مستخدمي البيانات

  :التكاليف وتقلل أفضل إنتاج  إلى تؤدي المستخدمين احتياجات تلبية إن

معرفة من هم الذين بحاجة  لمنتجاتنا ؟ وما هو مستواهم الثقافي ؟ وما هي درجة تمـتعهم                   -1

بالوعي اإلحصائي ؟ وحجم قدراتهم الشرائية لمنتجاتنا ؟ وكم يبلـغ عـددهم؟ ومـا هـي                 

  .سهيالت والخدمات المتوفرة لهم من خاللنا ؟الت

 على توفير احتياجات ومتطلبات المستخدمين الجـدد        الجهاز اإلحصائي معرفة مدى قدرة    

  .المعلومات اإلحصائية  والحاليين من

تخدمي البيانات   لمس يقدمها الجهاز اإلحصائي  معرفة حجم وقدرة الخدمات والتسهيالت التي        -2

 .وهل هناك حاجة لنموها

 .تعريف المستخدمين بمؤسستنا  من ناحية االنتاج والخدمات -4

   ونشر البيانات في مجال تعزيز العالقةسياسة الجهاز اإلحصائي

 اإلعـالم   ووسـائل   انـات  ومستخدمي البي  الجهاز على استمرار التواصل ما بين       التركيز -1

  . المختلفة

  :مستمر على العالم الخارجي،  بهدفاالنفتاح ال -2

  . التجربة والتطوير الذاتيغناء إ-أ

  . ونشاطاته المختلفة ودورهالجهاز تسويق -ب

  .اإلحصائية  على أحدث التقنيات والبرمجيات واألساليبجهاز كوادر التدريب -ج

  . الوسائل خدمة مستخدمي البيانات على اختالف مستوياتهم بشتى-3

  . التعاون العربي والدولي في المجاالت االحصائية المختلفة-4

  .محدد الفترة الزمنية الصدار النشرات وفقاً لجدول زمني تقليص  محاولة -5

 .إلحصائيةا نوعي وملموس في تصميم وإخراج وطباعة النشرات تغيير -6

 الجهات التي تـستفيد منهـا        نوعي في عملية توزيع النشرات حيث يتم توزيعها إلى         تحسن -7

 البيانـات   ونشر CD-ROMتوفيراً للجهد والمال، خاصة بعد إصدار بعض النشرات على          

  .على اإلنترنت



 713

   . على اإلنترنت وتحديثه بصورة مستمرةالجهاز موقع تعزيز -8

 علـى شـكل نـشرة       لصدورها  إضافة CD-ROM الرئيسية على    الجهاز نشرات   صدار إ -9

  .ورقية

 زاخرة بالنشرات والمؤلفات في المجال االحـصائي وفـي جميـع             الجهازمكتبة  ون   أن تك  -10

حوسبة جميع محتوياتها تسهيال على مستخدمي البيانـات        و, مفتوحة للجميع وفروع المعرفة،   

  .الرجوع اليها وقت الحاجة

  .توفير الخدمة االحصائية للموئسات الخاصة والجامعات االجنبية ودور البحث العلمي -11

  .رقام وتوزيعهأل باجيبصدار كتيب  إ-12

واطالعهـم علـى    تقبال الوفود الطالبية من الجامعات والمدارس االهليـة والحكوميـة        سا -13

     .في مجال البيانات االحصائية ونشرها، وتزويدهم ببعض النشراتجهاز نشاطات ال

إلـى التعريـف     هـدف  في المدارس والمؤسسات األهلية ت     الجهازلقاء محاضرات خارج     إ -14

  . والمساهمة في زيادة الوعي اإلحصائيبالجهاز

توزيع استمارة خاصة تهدف إلى استطالع آراء مستخدمي البيانات حول درجة رضـاهم              -15

 ودقة البيانات ونوعيتها كجزء من عملية التغذية  الراجعة عـن عمـل              الجهازعن نشرات   

  .جهازال

  اتماذا نعمل  لنعزز  من استخدام البيان

  . التواصل مع مستخدمي البيانات والتفاعل معهم -1

  . المعلومة في زمن قياسي مناسبنشر -2

  .التواصل مع وسائل اإلعالم المختلفة-3

  . نوعية البيانات بأقصى درجة ممكنةضبط -4

  . أحدث المستجدات اإلحصائيةمواكبة -5

  .نوعة وسيتم اصدار نشرة اخبارية وسائل نشر متاستخدام -6

  . مكتبة إحصائية مفهرسة وزاخرةتوفير -7

  . الفاعلة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاشالمشاركة -8


