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  تقديم
كز عليه عمليات التخطيط ورسم     ت الذي تر  ساساألة تعتبر   اإلحصائيالشك في ان توفير البيانات والمؤشرات       

السياسات واتخاذ القرارات في المجاالت  االقتصادية واالجتماعية، على ان تتصف تلك البيانات والمؤشرات 

 الماديـة   اإلمكاناتة من خالل توفير     اإلحصائي  بتطوير العمليات  إاليتم   بالدقة والشمول والموثوقية، وهذا ال    

  .ة في الدول العربيةاإلحصائي واإلدارات لألجهزةوالبشرية 

 أساليبة العربية البد وان تشمل تطوير       اإلحصائي األجهزةبها  ة التي تقوم    اإلحصائيكما ان تطوير العمليات     

 الرسمية التي   لإلحصاءاتية  ساسالمبادئ األ  والمعايير الدولية وااللتزام ب    األسس واستخدام   اإلحصائيالعمل  

 تعاون المواطنين والمؤسسات في تقديم البيانـات الموثوقـة          إلى إضافةمل على االستقاللية والمصداقية     تتش

ة اإلحـصائي لتمكينها من تـوفير البيانـات والمؤشـرات          األخرىة  اإلحصائيالمركزية والدوائر    لألجهزة

ة بما يؤهلها القيام بمهامها     اإلحصائي األجهزة بتكامل تشكيالت    إاليتم   ا ال لمستخدميها بالوقت المناسب، وهذ   

  .بالشكل المطلوب

ة في الدول العربية ومقارنتها مـع الهياكـل        اإلحصائي لألجهزة دراسة لواقع الهياكل التنظيمية      إعدادلذا فان   

رياً بهـدف االسـتفادة مـن        ضرو أصبحبعض الدول النامية والمتقدمة،      ة في اإلحصائي لألجهزةالتنظيمية  

جهـاز  لهيكل  نموذج   اقتراح   إلى إضافةة في الدول العربية،     اإلحصائيالتجارب الدولية في تطوير العمليات      

  . والمعلوماتاإلحصاء وطني يمكن ان يلبي احتياجات الدول العربية في مجال إحصاء

 والقوانين التي تنظم العمليـات      اإلحصائيية للعمل   ساس المبادئ األ  أهمية إلى اإلشارةلذلك تضمنت الدراسة    

 اإلحصائي مقارنات في العمل     وإجراءكل دولة عربية،      في وأسلوبه اإلحصائية واستقاللية العمل    اإلحصائي

ة في الدول العربية ومثيالتها في بعض الدول النامية والمتقدمة،          اإلحصائي األجهزةمابين  ه  ات وتنظيم وأساليبه

 وطني يمكن االستفادة منه في الدول العربيـة         إحصاءهيكل تنظيمي مقترح لجهاز      نموذج   إلىوتم التوصل   

وتم إعداد هذه الدراسة بناء على قرار مجلس أمنـاء المعهـد            . في تطوير أجهزتها اإلحصائية   التي ترغب   

، سـعياً فـي تطـوير العمـل     2008العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ضمن خطة عمل المعهد لعـام     

 إسـماعيل  األسـتاذ تنمية والتطوير في العالم العربي، وقد تم تكليـف           أهداف ال  م العربي بما يخد   اإلحصائي

 بجزيل الشكر والتقدير    أتقدم الدراسة وبهذه المناسبة     إعدادب لالسكوا سابقاً    اإلقليميعلوان الدليمي المستشار    

من الـصعوبة التـي جابههـا فـي       والعرفان على جهوده الجبارة والمتميزة في انجاز هذه الدراسة بالرغم           

  .األجنبية العربية أو اإلحصائية األجهزةالحصول على المعلومات من عدد من 

  ومن اهللا التوفيق 

  

  

   الدكتور هالل عبود البياتياألستاذ

  مدير عام المعهد
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  موجز الدراسة

  

 الوقـوف علـى واقـع الهياكـل      إلى في الدول العربية اإلحصائية لألجهزةتهدف دراسة الهياكل التنظيمية   

 فـي بعـض الـدول الناميـة         اإلحصائية لألجهزة ومقارنتها مع الهياكل التنظيمية      األجهزةالتنظيمية لتلك   

 اإلحـصائية  األجهـزة  في   اإلحصائي العمل   والمتقدمة، ومحاولة االستفادة من التجارب الدولية في تطوير       

لدول العربية في مجـال     اطموحات   وطني يمكن ان يلبي      إحصاء اقتراح نموذج لجهاز     إلى إضافةالعربية،  

  . والمعلوماتاإلحصاءات
  

بعـد اسـتعراض التطـور      العربيـة   في الدول    اإلحصائية لألجهزة األساسية المهام   إلىوتطرقت الدراسة   

كما تمت اإلشارة إلـى     . ا مع ذكر التشريعات التي تم تأسيس األجهزة اإلحصائية بموجبها         التاريخي لتأسيسه 

 قـوانين   دارجاوتـم   .  في الدول العربيـة    اإلحصائية األجهزةتطور تنظيم العمل اإلحصائي من قبل معظم        

كمـا تـم    .  عليهـا  أجريـت  التي لتسعة عشر دولة عربية مع التعديالت        إصدارها حسب سنوات    اإلحصاء

 لجميـع   اإلدارية في الدول العربية وتشكيالتها      اإلحصائية واإلدارات لألجهزةاستعراض الهياكل التنظيمية    

  . توفرت عنها المعلوماتالتيالدول العربية 
  

 مع ذكـر الفتـرات      اإلحصائية األجهزةبتنفيذها  قوم  ت التي   اإلحصائية البرامج   أنواع إلى أيضاوتم التطرق   

 تكميلية، وتم استعراض تلك     إحصائية وأعمال مسوحات   أم أساسية كانت تلك البرامج     سواءالزمنية لكل منها    

  .البرامج بالنسبة لكل دولة عربية
  

 اسـتراتيجيات   بإعـداد  في الدول العربيـة      اإلحصائية األجهزة قيام   أهميةالً عن   صف أيضاوشملت الدراسة   

 إعدادها إكمال أهمية إلى اإلشارةجيات مع    وطنية مع ذكر شيء من التفاصيل لبعض تلك االستراتي         إحصائية

 األجهـزة وبيان ارتباطات    اإلحصائي استقاللية العمل    ألهمية التطرق   كما تم  والمعايير الدولية،    األسسوفق  

تمويـل   اقتراح توفير مـصادر      أيضاوتم  .  العربية ضمن التشكيالت التنظيمية لكل دولة عربية       اإلحصائية

. تمكينها من انجاز برامجها دون صعوبات مالية تعترض سبيلها عند التطبيـق            ل اإلحصائية لألجهزة إضافية

 العربية والبرامج التأهيليـة     اإلحصائية األجهزةتطور القوى العاملة في     الً عن   ص ف أيضاوتضمنت الدراسة   

بيـة   عشر دولة عر   إلحدى وإداريين فنيين   إلى القوى العاملة في كل منها مصنفة        أعدادالالزمة لها مع ذكر     

 أعـداد ، فضالً عن بيـان      يميلعتال حسب االختصاص والمستوى     أعدادها، مع ذكر    2007 و 2006لعامي  

  .العاملين الذين تلقوا تدريباً داخلياً وخارجياً خالل العامين المذكورين
  

،  المعلومات الكافيـة   اإلحصائية إداراتهابعد ذلك تمت دراسة الهياكل التنظيمية لكل دولة عربية توفرت عن            

 ألجهزة أمثلة وتضمنت الدراسة  لتلك الدول،    إحصائية إدارة أومع رسم مخطط للهيكل التنظيمي لكل جهاز        

 اسـتعراض   و اإلدارية في بعض الدول النامية وبعض الدول المتقدمة مع ذكر تفاصيل التشكيالت             إحصائية

 اإلحصائية ةاألجهزاقع جميع    مقارنات لو  أجريتهياكلها التنظيمية حسب توفر المعلومات عن كل منها، ثم          



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةدراسة عن   اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 

 

ب 

 أو إشـرافية  تتوفر جهـة     إذاني  الذي تعمل بموجبه، وفيما        القانو واإلطار اإلحصائية اإلدارةمتضمنة اسم   

 أو شـبه مركـزي   أو كـان مركزيـاً   إذا فيمـا  اإلحصائي تنسيقية لكل منها ونوع نظام العمل      أوتوجيهية  

 بيان نوع نظام الخدمة او قواعد الخدمة التي يخضع لها           إلى إضافةالمركزي على مستوى الدولة الواحدة،      

 مدى توفر خـدمات تدريبيـة       إلى اإلشارةفي جميع تلك الدول، كما تمت        اإلحصائية األجهزةالعاملون في   

دوائـر    تـوفر أهمية مع التركيز على إحصائية إدارة أو بالنسبة لكل جهاز ةإحصائيبتأسيس مراكز تدريب    

 تعمـل   اإلحـصائي  وجود استراتيجيات للعمل     أهمية إضافة إلى لتكنولوجيا المعلومات في كل منها،       وأقسام

 اقتراح هيكل تنظيمي إلىفتوصلت الدراسة .  في الدول العربيةاإلحصائية واإلدارات األجهزةبموجبها جميع 

 يحتوي عليها   التي األقسامو والدوائر   اإلدارات في الدول العربية متضمناً      مبررات تطبيقه  مع   إحصاءلجهاز  

  .وحسب حاجة كل دولة عربية

  

 اإلحصائي التوصيات بشأن تطور العمل      أهم لهذه الدراسة مع     األساسية االستنتاجات   إلى تم الوصول    وأخيرا

  : تلك التوصياتأهمفي الدول العربية، وفيما يأتي 

 .اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز اإلحصاء المركزي المقترح -

جميع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية قد أنجزت االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية ان تكون  -

 .لكل منها وتنفيذ برامج العمل اإلحصائي بموجبها

ان يتضمن هيكل الجهاز اإلحصائي مجلس أو هيئة عليا لإلشراف والتوجيه إضافة إلى التنسيق في  -

 .األعمال اإلحصائية

ائية فيما بين دوائر مركز الجهاز اإلحصائي والدوائر اإلحصائية في التنسيق في األعمال اإلحص -

 .الوزارات والمؤسسات حكومية وأهلية بتعليمات يتم االلتزام بها بموجب القانون
االستخدام العقالني لتكنولوجيا المعلومات وفق الحاجة الحقيقية في العمليات اإلحصائية المختلفة مع التركيز  -

 .سات واألبحاث العلمية وفي مجاالت تعزيز القدرات الفنية في األجهزة اإلحصائيةالستخدامها بالدرا

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الدقة والجودة والموثوقية في المنتجات اإلحصائية إضافة إلى  -

 .زيادة اإلنتاجية باألعمال اإلحصائية في الدول العربية

 .تحقيق استقاللية العمل اإلحصائي -

 أعمالها ومهامهايس مركز تدريب إحصائي في كل جهاز أو إدارة إحصائية يتطلب حجم أهمية تأس -

 .وجود مثل هذا المركز للمساعدة في تعزيز القدرات اإلحصائية

التوسع في استخدام السجالت اإلدارية وضمان التزام الجهات ذات العالقة بتوفير المعلومات  -

 .المطلوبة استنادا إلى القانون

هزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية على البيانات اإلحصائية التي تساعد في تركيز األج -

تطوير البحث العلمي في المجاالت المختلفة، مع االهتمام بتحليل البيانات واستخراج المؤشرات 

 .اإلحصائية
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 .ضرورة االهتمام باإلحصاءات االقتصادية باعتبارها األساس للحسابات القومية -

 .في النشر اإلحصائي إلكترونياًالتوسع  -

 .وضع البرامج اإلعالمية المناسبة للنهوض بالوعي اإلحصائي في الدول العربية -

إعادة النظر في تشكيالت بعض األجهزة اإلحصائية في الدول العربية لتجنب التضخم في هياكلها  -

 .التنظيمية

ية بتمويل العمليات اإلحصائية التي مساهمة الجهات المستفيدة من البيانات اإلحصائية حكومية وأهل -

تقوم بها األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية من خالل تحديد نسبة مئوية من إجمالي 

دعم " ميزانيات تلك الجهات، مثل مراكز األبحاث والجامعات والشركات وقطاع اإلعمال ألغراض 

 ".اإلحصاء

 في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية تحديد قواعد خدمة خاصة للعاملين الفنيين -

  .لتعزيز القدرات اإلحصائية فيها وضمان تطورها واستقرارها

  



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةدراسة عن   اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 
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  :األهدافالمقدمة و - اوالً

عدادها من قبل المعهد إ في الدول العربية في دراسة تم اإلحصائية األجهزةتم بحث واقع سبق و 1

 األجهزة لهياكل استعراضا، تضمنت 2007 في عاماإلحصائية وثلتدريب والبحلالعربي 

ات بعض  في الدول العربية التي توفرت عنها المعلومات مع خالصات عن مكوناإلحصائية

ساسية جنبية نامية ومتقدمة، وقد شملت الدراسة المذكورة المبادئ األأ في دول اإلحصائية األجهزة

 والقوانين اإلحصائيستقاللية العمل إ واإلحصائية والقوانين التي تحكم العمليات اإلحصائيللعمل 

 اإلحصائيب العمل سلوأستعراض طبيعة وإ إلى إضافة في كل دولة اإلحصائيةالتي تحكم العمليات 

 مركزي إحصائيولي لجهاز أستنتاج نموذج إفيما بينها وجراء مقارنات إالمستخدم في كل منها، و

 إقتراح بما في ذلك اإلحصائيةجهزتها أول التي ترغب في تطوير هياكل د منه في الاإلستفادةن يمك

غراض حصاء ألستشارية لإلإدارات الحكومية، وتشكيل مجالس رتباطاتها في الهياكل التنظيمية لإلإ

وبعد عرضها على المشاركين  . المقررةاإلحصائيةنجاز البرامج إالتنسيق والمساعدة في تطوير و

لقاء إ ، تقر2007 نوفمبر 13-12في المؤتمر اإلحصائي العربي األول المنعقد في عمان للفترة 

جل مناقشة أل العربية من  في الدولألجهزة اإلحصائيةمزيد من الضوء على الهياكل التنظيمية 

وفقاً لنتائج هذه الدراسة في ضوء تجارب اإلحصائي همية تطوير العمل أراء المطروحة حول اآل

 األجهزةخرى في هذا الميدان خالل الندوة المخصصة للسادة رؤساء الدول العربية والدول األ

 اإلحصائيةريب والبحوث مناء المعهد العربي للتدأعضاء مجلس أ ، في الدول العربيةاإلحصائية

 .2008) أغسطس(آب التي ستعقد في شهر 

 الوقوف على واقع إلى في الدول العربية لألجهزة اإلحصائيةوتهدف دراسة الهياكل التنظيمية  2

 في لألجهزة واإلدارات اإلحصائية ومقارنتها مع الهياكل التنظيمية األجهزةالهياكل التنظيمية لتلك 

 اإلحصائيوالمتقدمة والتعرف على مدى التقدم المحرز في مجاالت العمل عدد من الدول النامية 

تجارب الدول المتقدمة والنامية في توفير البيانات من  اإلستفادةفي الدول العربية ومجاالت 

 مستخدميها إلى اإلحصائية الالزمة لتطور المجتمع في كل دولة وتيسير وصول البيانات اإلحصائية

 المطلوب توفيرها، اإلحصائيةمع ضمان الدقة والموثوقية في نوعية البيانات في الوقت المناسب 

 متقدم إحصائي في ظل نظام اإلحصائي المكلفة بالعمل اإلحصائيةومدى التنسيق فيما بين الوحدات 

 نموذج لجهاز االحصاء إقتراح إلى إضافة، أعاله األهدافوهياكل تنظيمية تساعد في تحقيق 

 في الدول األجهزة واإلدارات اإلحصائية الذي يمكن ان يلبي طموحات يوالمعلومات الوطن

 . العربياإلحصائي من اجل تحقيق غاياتها في التقدم والتكامل في العمل ، العربية
 
  :واقع االجهزة االحصائية في الدول العربية - ثانياً

مية اإلقتصادية نات التات من القرن الماضي البداية الحقيقية لنشاطيمكن إعتبار فترة الخمسيني 3

واإلجتماعية في معظم الدول العربية، والشك في ان المضي في هذه النشاطات يتطلب توفير 

المؤشرات اإلحصائية الالزمة إلعداد الخطط والبرامج اإلنمائية في العديد من تلك الدول، والتي 
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 على المناطق واألقاليم في كل تتضمن المشاريع المختلفة بما فيها مشاريع البنية األساسية وتوزيعها

والمصالح في عدد بلد بما يضمن تحقيق أهداف التنمية في تلك البلدان، غير ان بعض الوزارات 

 من الدول العربية مثل وزارات اإلقتصاد والزراعة والمواصالت والتربية سبق لها وان قامت 

ت موجزة عن نشاطات تلك  تتضمن بياناالخمسينياتبإصدار نشرات إحصائية دورية قبل فترة 

 .الوزارات والمؤسسات التابعة لها تكون عادة محدودة التوزيع ولإلغراض الرسمية بالدرجة األولى
 
وبما ان المهمام األساسية لألجهزة اإلحصائية هي جمع وتحليل البيانات اإلحصائية في المجاالت  4

 الدوائر واألقسام والفروع من خالل المناسب المختلفة وإتاحتها للجهات المستفيدة منها في الوقت

، لذا فأنه ليس ضرورياً ان تتولى األجهزة التابعة لها، وبالتعاون مع دوائر إحصائية رسمية أخرى

 دوائرفأن وجود عليه واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية جميع العمليات اإلحصائية الرسمية، 

اإلحصائية القطاعية بالتنسيق الفعال مع ات عمليالإحصائية في الوزارات والمؤسسات تتولى 

إنجاز األعمال اإلحصائية بصورة دقيقة وبكفاءة عالية  األجهزة اإلحصائية المركزية يساعد في

 .نسبياً، وهذا مادرجت عليه معظم األجهزة اإلحصائية في الدول العربية

  

 وضمان نوعية بياناته  وتحديد أدواتهاإلحصائيوإلغراض تنظيمية ومن اجل ترسيخ أسس العمل  5

اإلحصائية الحديثة فقد بدأت معظم الدول العربية بإصدار تشريعات خاصة ساليب األوإستخدام 

 الثمانينيات، وبعضها أصدرت تشريعاتها خالل فترة السبعينيات والستينياتلإلحصاء خالل فترة 

لمسؤوليات لإلجهزة ات من القرن الماضي، وتتضمن تلك التشريعات تحديد المهام وايوالتسعين

مع تحديد أهداف العمليات اإلحصائية ومسؤوليات المواطنين ومستخدمي واإلدارات اإلحصائية 

 وقد أصدرت بعض الدول العربية تعديالت على قوانين ها،البيانات اإلحصائية وشروط إستخدامات

مية لإلجهزة اإلحصاء فيها بموجب قوانين ومراسيم وقرارات وأنظمة لتحديث الهياكل التنظي

من التطورات  مستفيدة ،واإلدارات اإلحصائية فيها، بما يضمن مركزية وإستقاللية العمل اإلحصائي

الدولية في المجاالت اإلحصائية بما في ذلك األعمال اإلحصائية التي تقوم بها اإلدارات اإلحصائية 

فيها حصاء  قوانين لإلصدرتأبعض الدول العربية قد ان  ويذكر ،في المنظمات الدولية واإلقليمية

 كما ان العمل األحصائي في العراق قد ،مثل فلسطين والمغربربعينيات من القرن الماضي منذ األ

 عندما تأسست فيه الدائرة الرئيسية لإلحصاء ضمن تشكيالت وزارة اإلقتصاد 1939بدأ في عام 

لمركزية، أما اإلدارة  إرتبطت بوزارة التخطيط تحت عنوان دائرة اإلحصاء ا1959وفي عام 

اإلحصائية في السودان فقد تأسست منذ بداية القرن الماضي حسبما ذكر في المعلومات الواردة من 

.يبين قوانين االحصاء في الدول العربية وتعديالتها) 1(والجدول رقم .الجهة المعنية في السودان
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) 1(جدول   

رية عليهاقوانين اإلحصاء في الدول العربية والتعديالت الجا  

  الدولة  ت
اإلدارة اسم الجهاز أو 

  اإلحصائية
  رقم القانون

سنة 

  اإلصدار
  جهة االرتباط  قوانين الالتعديالت الجارية على    القانونعنوان

  قانون االحصاءات العامة  1950  24  دائرة االحصاءات العامة  األردن  1
  1966 لسنة 24قانون رقم  -1

  1966 لسنة 106نظام رقم  -2
  ط والتعاون الدوليوزارة التخطي

  1974  9  اإلدارة المركزية لإلحصاء  اإلمارات  2
قانون في شأن اإلحصاء 

  والتعداد
  وزارة التخطيط  -

  1977  7  الجهاز المركزي للمعلومات  البحرين  3
 في 1977 لسنة 7قانون رقم 

  شأن اإلحصاء والتعداد

 5،ومرسوم رقم  1977 لسنة 11مرسوم رقم 

 لسنة 9ون رقم مرسوم بقان و 1983لسنة 

مرسوم و  2002 لسنة 38مرسوم رقم و 1984

   2004 لسنة 3 قرار رقم و 2003 لسنة 9رقم 

  مجلس الوزراء

  1999  32  المنظومة الوطنية لإلحصاء  تونس  4
قانون المنظومة الوطنية 

  لإلحصاء
  

  المجلس الوطني لإلحصاء 

  والوزير المشرف على اإلحصاء

  الجزائر  5
الديوان الوطني 

  حصائياتلإل
  المرسوم التشريعي لإلحصاء  1982  484

 1994 لسنة 1المرسوم  - 1

  1995 لسنة 159المرسوم  - 2
  وزارة التخطيط

 السعودية 6
مصلحة اإلحصاءات العامة 

  والمعلومات
212 

1379 
 وزارة اإلقتصاد والتخطيط - نظام اإلحصاء هـ

1970قانون اإلحصاء لسنة  1970 - الجهاز المركزي لإلحصاء السودان 7  نفذ في سنة 2003قانون اإلحصاء لسنة  
2004  

 وزارة مجلس الوزراء

 رئاسة مجلس الوزراء  1968 لسنة 87مرسوم تشريعي  قانون اإلحصاء 1960 35 المكتب المركزي لإلحصاء سوريا 8

التعاون الدولي ووزارة التخطيط  1983 لسنة 97قانون رقم  قانون اإلحصاء 1972 21 الجهاز المركزي لإلحصاء العراق 9  

 وزارة اإلقتصاد الوطني   القانون اإلحصائي 2001 29 المديرية العامة لإلحصاء سلطنة عمان 10
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  الجهاز أو اإلدارة اإلحصائية  الدولة  ت
رقم 

  القانون

سنة 

  اإلصدار
  جهة االرتباط  قوانين الالتعديالت الجارية على   عنوان القانون

  فلسطين  11
اء الجهاز المركزي لإلحص

  الفلسطيني
31  1947  

 بشأن 31قانون 

  االحصاءات العامة

 لسنة 5 وقانون رقم 1950 لسنة 24قانون رقم  - 1

   1994 لسنة 995قرار  و2000
  مجلس الوزراء

  قانون اإلحصاء  1980  12  جهاز اإلحصاء  قطر  12
  1982 لسنة 9قر ار مجلس الوزراء رقم  - 1

  2007 لسنة 25قرار اميري رقم  - 2
  سمو ولي العهدمكتب 

  1963  27  اإلدارة المركزية لإلحصاء  الكويت  13

 لسنة 23قانون رقم 

 بشأن اإلحصاء 1963

  والتعداد

  1976 لسنة 63  قانون رقم - 1

 لسنة 1299 قرار مجلس الخدمة المدنية رقم - 2

  1995 وموافقة مجلس الوزراء لسنة 1995

   التخطيطوزارة

   اإلحصاء المركزيإدارة  1979  1793  إدارة اإلحصاء المركزي  لبنان  14
  1980 لسنة 2728 مرسوم رقم - 1

  1992 لسنة 49 قرار وزاري رقم - 2
  رئاسة مجلس الوزراء

  ليبيا  15
اإلدارة العامة لإلحصاء 

  والتعداد
16  1963  

 لسنة 16قانون رقم 

 بشأن النظام 1963

  الوطني لإلحصاءات

 بشأن النظام الوطني 1994 لسنة 4قانون رقم 

  للمعلومات والتوثيق
  وزارة اإلقتصاد الوطني

الجهاز المركزي للتعبئة   مصر  16

  العامة واإلحصاء
35  1960  

 لسنة 35قانون رقم 

 في شأن اإلحصاء 1960

  والتعداد

 رئيس ت قرار و 1960 لسنة 87 قانون رقم - 1

 2086 و743 ورقم 1960 لسنة 1345الجمهورية رقم 

 ورقم 1964  لسنة238 ورقم 1963 لسنة 2764و

  1964نة  لس2915

  الهيئة العامة للمعلومات

  قانون اإلحصاء  1942  1539  مديرية اإلحصاء  المغرب  17
 397قانون وزارة التوقعات اإلقتصادية والتخطيط رقم 

  2002لسنة 
  المندوبية السامية للتخطيط

  -  قانون اإلحصاء العمومي  2005  17  المجلس الوطني لإلحصاء  موريتانيا  18
ية وزارة الشؤون اإلقتصاد

  والتنمية

  -  قانون اإلحصاء  1995  28  الجهاز المركزي لإلحصاء  اليمن  19
وزارة التخطيط والتعاون 

  الدولي
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  تطور تنظيم العمل اإلحصائي والهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية العربية - ثالثاً
 
ي عمليات التنظيم ف المبادئ والمفاهيم السائدة إلىان تنظيم أي عمل البد وان يستند من المعلوم  6

والعمليات المرتبطة وإدارة األعمال، ومنها ما يتعلق بالتنظيم حسب أنواع المعارف والمهارات 

، مع ضرورة األلتزام بجداول زمنية محددة لنواتج العمليات  وأنواع العملبأنواع الوظائف والمهن

عظم القوانين والتشريعات  لألعمال اإلحصائية في المجاالت المختلفة، وهذا ماتضمنته مبالنسبة

طراف المسؤولة عنها بحكم التشريعات التي الخاصة بإنشاء  األجهزة اإلحصائية ومهام جميع اإل

 .تنظم تلك العمليات

أما المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية التي تنظم العمل اإلحصائي وفقاً للمعايير واألسس  7

فإن معظم الدول العربية كغيرها من الدول النامية قد المعتمدة دولياً في تسيير النظم اإلحصائية 

تلك المبادئ وتعمل على تطبيقها السيما األمور المتعلقة إلى إستندت في تشريعاتها اإلحصائية 

األخالقيات المهنية، وإتباع المنهجيات واألساليب  وبالمعاييرلتزام بالحيادية وعدم التحيز واإل

 والمعايير العلمية ذات العالقة بمصادر البيانات اإلحصائية اإلحصائية الصحيحة وفقاً لألسس

عن اإلحصاءات وإجراءاتها، إضافة إلى تطبيق السرية التامة للبيانات التي يتم جمعها ألعداد 

كما . تلك البيانات لألغراض اإلحصائية حصراًن وإستخدام ياألشخاص الطبيعيين أو المعنوي

ار الجوانب النوعية للعمل اإلحصائي والتوقيت الزمني للبرامج تتضمن تلك المبادئ األخذ باإلعتب

اإلحصائية وتكاليفها والعبء الذي يمكن ان يقع على كاهل المجيبين ، باإلضافة إلى أهمية تنسيق 

األعمال اإلحصائية على المستوى الوطني واإلستعانة بالمعايير الدولية في تنفيذ األعمال اإلحصائية 

 .ق النظم اإلحصائية ورفع كفاءتهامن اجل ضمان إتسا

األجهزة واإلدارات اإلحصائية في معظم الدول العربية تطوراً ملحوظاً خالل الربع األخير  شهدت 8

من القرن الماضي وبداية القرن الحالي من حيث التنظيم الهيكلي لألجهزة اإلحصائية التي تحتاجها 

ضعها تلك األجهزة بصورة تاً لبرامج العمل التي النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية كافة، وذلك وفق

إلى توفير البيانات دورية وبما ينسجم مع متطلبات كل بلد من المعلومات اإلحصائية، إضافة 

 .اإلحصائية التي تطلبها المنظمات اإلقليمية والدولية وفقاً لعالقة كل بلد عربي مع تلك المنظمات
  

نالحظ ان غالبية الدول عليها ل العربية والتعديالت الجارية  قوانين اإلحصاء في الدواستعرضنالو  9

العربية قد أجرت تعديالت على قوانينها بهدف تطوير العمل اإلحصائي وشمول الفعاليات 

اإلحصائية للرقعة الجغرافية في كل منها إضافة إلى مراعاة التوجهات الحديثة في العمل اإلحصائي 

كزيته وإستقالليته وجهة اإلرتباط، بما يضمن تنفيذ البرامج من حيث الشمول ونوعية العمل ومر

في الدول العربية قد أولت إهتماماً كما ان العديد من األجهزة اإلحصائية . االحصائية في مواعيدها

راكز تدريب م وأمعاهد الالزمة لتنفيذ برامجها عن طريق توفيرواضحاً بتوفير األطر اإلحصائية 

لى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لديها وللعاملين في المؤسسات الرسمية إحصائية تابعة لها تتو

حصائية العربية لوسائل تكنولوجيا إلبني معظم األجهزة واإلدارات ااألخرى، فضالً عن ت
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المعلومات وتجهيزها بالمعدات والوسائل التي تساعد في سرعة تنفيذ البرامج اإلحصائية ودقة 

 لذا فإن إستخدام الحاسبات األلكترونية وأجهزة اإلتصاالت .تلك البرامجالمعلومات التي تنتج عن 

العربية الدول بح من صلب عمل األجهزة اإلحصائية في صأ) اإلنترنت(وإستخدام الشبكات الدولية 

 .السيما خالل السنوات العشرة األخيرة
 

 تختلف من دولة إلى أخرى التنظيمية لألجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية ان الهياكل 10

 منها مايتولى جميع األعمال اإلحصائية الرسمية مثل الجهاز حسب متطلبات العمل اإلحصائي،

القطاعات جميع المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر الذي تشمل نشاطاته اإلحصائية 

طيط والتنسيق ومتابعة واإلدارات المركزية والفروع اإلقليمية واللجان اإلستشارية وإدارات التخ

تتولى هذه التشكيالت و العمل اإلحصائي باإلضافة إلى الخدمات اإلدارية والمالية والعالقات العامة

، بينما تتضمن األجهزة األعمال اإلحصائية كافة إضافة إلى أعمالها المتعلقة بالتعبئة العامة

 وأقسام فنية تتولى وضع وتنفيذ اإلحصائية في غالبية الدول العربية تشكيالت مؤلفة من دوائر

البرامج اإلحصائية التي تشمل اإلحصاءات القطاعية والتعدادات والمسوح اإلحصائية في المجاالت 

حصائية أو تحديد إل البيانات الالمختلفة إضافة إلى إعداد الدراسات اإلحصائية سواء مايتعلق بتحلي

 وتضم ،وتقييم جودة المنتجات اإلحصائيةية وبرامج العمل اإلحصائي ثمواصفات البرامج البح

األجهزة اإلحصائية أيضاً دوائر لتكنولوجيا المعلومات ومراكز للتدريب اإلحصائي باإلضافة إلى 

وان . الدوائر التي تختص بتوفير الخدمات اإلدارية والمالية والقانونية والخدمات األخرى بأنواعها

حصائية في كل من سورية والعراق واألردن مثل هذه التشكيالت نجدها ضمن األجهزة اإل

نما تتضمن تشكيالت إ وليس بالضرورة ان تكون تشكيالتها متطابقة، ،وفلسطين والسعودية واليمن

األجهزة واإلدارات اإلحصائية على دوائر وأقسام وشعب تتناسب وحجم النشاط اإلحصائي في كل 

 ومنها بعض دول الخليج ،اعية في تلك الدول نظراً لمحدودية النشاطات اإلقتصادية واإلجتم،دولة

بل لى انه ليس بالضرورة ان يتم تنفيذ جميع األعمال اإلحصائية مركزياً عوتجدر اإلشارة . العربي

ان بعض اإلدارات اإلحصائية تعمل على تنفيذ برامجها اإلحصائية بإسلوب المركزي كما هو 

رة المركزية لإلحصاء في الكويت بلجان رسمية ، بينما تستعين اإلداالحال في المملكة المغربية

 .مؤقتة لتنفيذ بعض األعمال اإلحصائية
 

في الدول العربية بموجب األنظمة تعمل التشكيالت التي تتألف منها األجهزة واإلدارات اإلحصائية  11

 جهاز كل دولة وتتولى الدوائر واألقسام التابعة لكلوالتعليمات التي تستند إلى قوانين اإلحصاء في 

إحصائي وضع وتنفيذ برامج عمل سنوية تشمل المسوحات واألعمال اإلحصائية األخرى التي 

 ذلك إجزاء من البرامج اإلحصائية التي يستغرق تنفيذهافي يستوجب تنفيذها خالل تلك السنة بما 

مدة أطول من سنة واحدة، باإلضافة إلى تنفيذ برامج األبحاث والدراسات اإلحصائية الخاصة 

العمل اإلحصائي، مع أهمية قيام دوائر تكنولوجيا المعلومات بالتطبيقات ذات العالقة بتطوير 

بانظمة المعلومات وتقديم الخدمات للدوائر واألقسام الفنية في كل جهاز إحصائي، كما تعمل المعاهد 
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الزمة مراكز التدريب اإلحصائي التابعة لألجهزة اإلحصائية على عقد الدورات التدريبية الو

لتطوير القدرات العلمية والمهنية في المجاالت اإلحصائية بالتنسيق مع الدوائر واألقسام األخرى في 

أما األعمال الميدانية فليس بالضرورة ان يتم تنفيذها من قبل دائرة نوعية واحدة ضمن . كل جهاز

 ان التنسيق فيجهاز اإلحصاء انما تشارك دوائر متعددة في تنفيذ تلك األعمال، والشك في 

لكفاءة إداء األجهزة اإلحصائية في تنفيذ العمليات اإلحصائية يعتبر أساساً ة ل اإلحصائياعماأل

 .بمراحلها المختلفة
  

ع بمواقع تاإلجهزة واألدارات اإلحصائية في الدول العربية من األجهزة الرسمية التي تتموتعتبر  12

قرار وقد تم تحديد مسؤولياتها بموجب القوانين متقدمة في دولها إلنها قريبة من جهات إصدار ال

واألنظمة التي تحكم عملها، لذا فأن المستوى الوظيفي لرؤساء األجهزة اإلحصائية أما أن يكون 

 كما هو الحال فيعام، وبعضها بدرجة وزير  بدرجة وكيل وزارة او وكيل وزارة مساعد أو مدير

 الفرعية التابعة لألجهزة اإلحصائية فيرأس كل منها أما دوائر اإلحصاء. اليمن والسودانفلسطين و

موظف بدرجة مدير فرع أو رئيس قسم وبعضها يكون رئيسها بدرجة مدير عام وذلك تبعاً لحجم 

 األجهزة واإلدارات معظمغير ان . العمل في كل دائرة وعدد الموظفين ومسؤوليات تلك الدوائر

دونما حصولها على الخدمة المدنية في تلك الدول اإلحصائية في الدول العربية تخضع لقوانين 

إمتيازات إضافية تساعد في اإلحتفاظ بالموظفين المتميزين العاملين لديها، مما يتطلب مزيد من 

ناسبة الدعم لألجهزة اإلحصائية بما يضمن إستقرار الموظفين الفنيين فيها الذين إكتسبوا الخبرات الم

د حصل العاملون في كل من دائرة اإلحصاءات العامة في خالل عملهم في تلك األجهزة، وق

األردن، واإلدارة المركزية لإلحصاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة على امتيازات خاصة 

 .لتحقيق الهدف المذكور أعاله

  مدى الشمول والتكامل في مناهج وأليات العمل اإلحصائي العربي - رابعاً

  :حصائية البرامج اإل- أ  
   

بوضع برامج عملها اإلحصائية ات اإلحصائية في الدول العربية األجهزة واإلدارمعظم تقوم  13

تلك البرامج شريحة من مكونات الخطط وتمثل  ،السنوية في ضوء إمكاناتها المادية والبشرية

الخمسية أو العشرية بالنسبة للدول التي تعمل على وضع مثل تلك الخطط والتي تتضمن اإلحصائية 

 ان عدداً من التعدادات والمسوح اعتبارعلى ، عيد تنفيذهالبرامج اإلحصائية وموال مؤشرات

اإلحصائية تكون دورية وينبغي تحديد مواعيد تنفيذها وفقاً للفترة الزمنية المحددة في الخطط 

 . لكل برنامجاإلحصائية 

في الدول العربية يتم خالل فترة كل عشر سنوات مثل اإلحصائية ان تنفيذ التعدادات والمسوح  14

ات السكانية والزراعية بإستثناء اليمن حيث تكون فترة التعداد الزراعي فيها كل خمس التعداد

فإن األجهزة اإلحصائية في بعض ) نية بالعينةاالمسوحات السك( سنوات، أما المسوح الديمغرافية 

يذها خالل فترة كل عشر سنوات أيضاً مثل األردن وليبيا، بينما يتم تنفالدول العربية تقوم بتنفيذها 
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سنوات، أما في العراق في اليمن وقطر في كل خمس سنوات، وفي فلسطين في كل أربع 

 . والسعودية فيتم تنفيذها سنوياً

تنفيذها تختلف من دولة إلى أخرى منها مايتم تنفيذها وفيما يخص مسوح أحوال المعيشة فأن فترة 

في كل خمس سنوات في والمغرب، وفي كل عشر سنوات كما هو الحال في البحرين وليبيا 

 .األردن وقطر واليمن، وفي كل ثالثة أشهر في سوريا وشهرياً في السعودية

وبالنسبة لمسوح موازنات األسرة، فتتم في السعودية وقطر في كل خمس سنوات وفي األردن 

ترة الزمنية وفلسطين والعراق في كل سنة وفي سوريا على مدار العام، أما في الكويت فأن الف

  .أفادت اإلدارة المركزية لإلحصاء في الكويت حسبما  يذها غير منتظمةلتنف

بالنسبة  كل خمس سنوات في كل عشر سنوات في ليبيا، وفيأما المسوح الصناعية فيتم تنفيذها 

ويتم تنفيذ مسوح اإلسكان في كل عشر . للسعودية، وسنوياً في سوريا والعراق وفلسطين والكويت 

بيا، وخمس سنوات بالنسبة للسعودية وثالث سنوات بالنسبة لفلسطين، وسنوياً سنوات بالنسبة إلى لي

غير ان التعدادات والمسوحات المشار إليها في أعاله غير منفذة في عدد  .بالنسبة لسوريا والعراق

 مثل التعداد الزراعي حيث لم ينفذ في كل من اإلمارات 2006من الدول العربية حتى سنة 

يوضح التعدادات والمسوحات اإلحصائية التي يتم ) 2(والجدول رقم . لسطينوالبحرين وقطر وف

  .رات تنفيذهاتتنفيذها من قبل األجهزة واإلدارات اإلحصائية حسب أنواعها وف
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  *)2(رقم جدول 

  التعدادات العامة والمسوح الرئيسة المنفذة من قبل األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية

  لتعدادات والمسوحات اإلحصائية الرئيسةا  الدولة  ت

  األردن  1
 5احوال المعيشة كل .، م)2002(سنوات10ديمغرافيةكل.،م)2002(سنوات) 10(، ت الزراعي كل)2004( سنوات10السكان كل. ت

  ).2006(صناعية ربع سنوي /. ، )2006(موازنات األسرة سنوي . ، م)2002(سنوات 

  ).2007(موازنات األسرة . ، م)2005(ت  سنوا10السكان كل . ت  اإلمارت  2

  ).2007( سنوات 10أحوال المعيشة كل . ، م)2001( سنوات 10السكان كل . ت  البحرين  3

  السعودية  4
موازنات .احوال شهري، م.، م)2000(ديمغرافية سنوي.، م)1999( سنوات10الزراعي كل .،ت)2004( سنوات10السكان كل . ت

  ).1999( سنوات 5االسكان كل . ، م)1998( سنوات 5صناعية كل .  م،)1999( سنوات 5االسرة كل 

  ).2003(صناعية .، م)1978(احوال المعيشة.، م)1964(، ت الزراعي )1993(سنوات10السكان كل . ت  السودان  5

  سوريا  6
، )2006(عيشة ربعيةاحوال الم. ، م)2007(ديمغرافية.، م)2004( سنوات 10الزراعي كل . ، ت)2004( سنوات10السكان كل .ت

  .االسكان سنوي. ، م)2004(صناعية سنوي . موازنات االسرة على مدار العام، م.م

  العراق  7
احوال المعيشةمرة . ، م)2006(ديمغرافيةسنوي.، م)2001( سنوات 10الزراعي كل . ، ت)1997( سنوات10السكان كل .ت

  ).2006(االسكان مرة واحدة . ، م)2006(عية سنوي صنا. ، م)2007(موازنات االسرة مرة واحدة.، م)2004(واحدة

  فلسطين  8
، )2006( سنوات3االسكان كل . ، م)2006(موازنات االسرة سنوي.، م)2004(سنوات4ديمغرافيةكل.، م)1997( سنوات10السكان كل .ت

  ).2006(صناعية سنوي .م

  قطر  9
 5موازنات األسرة كل .  المعيشة كل خمس سنوات، مأحوال.، مديمغرافية كل خمس سنوات. م، )2004( سنوات 10السكان كل .ت

  ).2007(سنوات 

  ).2005(صناعية سنوي .، م)2000(موازنات األسرة.، م)1970(، ت الزراعي )2005(سنوات10السكان كل . ت  الكويت  10

  ).2004(صناعية.، م)2004(احوال المعيشة .، م)2004(ديمغرافية . ، م)1998(الزراعي . ت  لبنان   11

  ليبيا  12
 10احوال المعيشة كل . ، م)2003( سنوات10ديمغرافيةكل .، م)2001( سنوات 10الزراعي كل . ، ت)2006( سنوات10السكان كل .ت

  ).2006( سنوات10االسكان كل .،  م)2001( سنوات 10صناعي كل . ،م)2003(سنوات 

  ).2005(سوق العمل كل سنوات .، م)2000/2001( سنوات 5، التعداد االقتصادي كل )2006( سنوات 10السكان كل . ت  مصر  13

  المغرب  14
احوال المعيشة كل .، م)2007- 2008(ديمغرافية مبرمجة.، م)1996( سنوات10الزراعي كل .، ت)2004( سنوات 10السكان كل . ت

  ).2006( سنوات10

  اليمن  15
 5احوال المعيشة كل .،م)1997( سنوات5ديمغرافية كل .، م)02003 سنوات 5الزراعي كل .، ت)2004( سنوات 10السكان كل . ت

  ).2006(سنوات

  .2007المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، / دراسة واقع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية * 

  التعداد العام:ت

  المسوح:م

.سنة آخر تعداد أو مسح إحصائي(....): 
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أخرى خالل فترات ة في الدول العربية تنفيذ مسوحات عديدة وتتولى األجهزة واإلدارات اإلحصائي 15

إلستخدام والبطالة والمسوحات اإلقتصادية والتجارة والتشييد ازمنية متباينة منها مسوح القوى العاملة و

يبين المسوح ) 3(والجدول رقم إلخ، ...واألسعار واألجور وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبيئية

 . من قبل األجهزة اإلحصائية في الدول العربيةاألخرى المنفذة
  )3(جدول رقم 

  )1(في الدول العربية المسوح األخرى المنفذة من قبل األجهزة واإلدارات اإلحصائية

  المسوح اإلحصائية األخرى  الدولة  ت

  األردن  1
 مسح العمالة والبطالة ربعي اجري - 3 1998 سنوات اجري عام 10 مسح القادمين والمغادرين كل - 2  2005 مسح االستخدام سنوي - 1

 سنوات 10 تعداد المنشآت - 6 2/2007 مسح األسعار شهري - 5 2006سنوي اجري عام / المسوح الزراعية والبيئة ربعي - 4 2006عام 
2006   

   2006 مسح المنشئات اجري عام -2  2007مسح االستثمار األجنبي اجري عام   تاإلمارا  2

  ةغير متوفر  البحرين  3

  2003 سـنوات 3 مسـح الخدمـات بالمـدن والقـرى كل - 3 مسح القـوى العامـلة نصف سنـوي - 2مسح الحجـاج سنوي -1  السعودية  4

  غير متوفرة  السودان  5

  2005 أشهر 3 مسح المنشآت التجارية دوري كل -3 2006 مسح األسعار شهري -  2  2006 أشهر 3 مسح قوة العمل دوري كل -1  سوريا  6

  العراق  7

-2005مسح المقارنات الدولية اجري الول مرة عام - 2 2006-2005 سنوات اجري عام 5مسح أبنية القطاع الخاص يجري كل -1

 من كل سنة 6/1 -  3/31 مسح الفنادق ومجمعات االيواء السياحي سنـوي - 4 2005 مسح تقويم الحالة التغذويةاجري عام - 3 2006

   من كل سنة5/30 -4/1 سنوي مسح الجمعيـات التعاونيـة-5

  فلسطين  8

-  4  2006سنوي - سلسلة المسوح  االقتصادية - 3 2006مسح تكنولوجيا المعلومات كل سنتين -2  2006القوى العاملة ربع سنوي -1

-   معاصر الزيتون- 7  2003 سنوات 3 كل - التجمعات السكانية - 6  2006 االبنية ربع سنوي -  5 2006مسح االسعار شهري 

  2007هيكلية االجـور - 11  2006 ربع سنوي -  الفنادق - 10 2006 سنوي - السياحة -9  2006سنوي -  البيئة - 8 2006سنوي 

    2005العنف االسري -13 2005ظروف الخريجين - 12

    2004 تعداد المنشآت -3  2005  التوظف واالجور- 2  2006 سنوات  5 مسح القوى العاملة  كل -1  قطر  9

  ويتالك  10
 -  التشييد والبناء -  التجارة الداخلية - الخدمات المالية - الصناعة (  المسح السنوي للمنشآت االقتصادية وتشمل -2 مسح القوى العاملة  -1

  .احصاء زراعي سنوي للحيازات الزراعية في كل موسم زراعي- 3) هيئات التهدف الى ربح 

  غير متوفرة  لبنان   11

 مسح الخدمات سنوي - 4 2004 بناء وتشييد سنوي - 3 2003  تجارة داخلية سنوي - 2 2004سنوي " كبيرة فقط" مسح صناعي-1  ليبيا  12
2007  

 بحث التوظف واالجور سنوي -3  2005 المردود االجتماعي للتنمية بدون دورية  - 2 2006  بحث العمالة بالعينة ربع سنوي  -1  مصر  13
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اتقدم، يتضح ان البرامج اإلحصائية التي تنفذها األجهزة واإلدارات اإلحصائية في في ضوء م 16

الدول العربية التي توفرت عنها البيانات، قد شملت مساحة واسعة من األعمال اإلحصائية ضمن 

برامج أعمالها السنوية بما يؤمن توفير البيانات اإلحصائية المستهدفة والمطلوبة من قبل مستخدمي 

البيانات، ومن الطبيعي ان تختلف األجهزة اإلحصائية في الدول العربية في قدراتها الفنية تلك 

واإلدارية تبعاً لسعة مكونات أجهزتها اإلحصائية وتطور إمكاناتها المادية والبشرية إضافة إلى 

مدى الدعم الذي تحصل عليه من دولها، لذا فأن نواتج عملياتها اإلحصائية من بيانات إحصائية و

شمولها للنشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية تختلف من دولة إلى أخرى، وان بعض األجهزة 

مرحلة متقدمة من التطور بالنسبة لحجوم ونوعيات منتجاتها اإلحصائية ودرجة اإلحصائية قد بلغت 

الموثوقية في تلك المنتجات واإلمكانات المتاحة لنشرها وإيصالها إلى مستخدميها في الوقت 

 .لمناسبا

  تكنولوجيا المعلومات-ب

في جميع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية المعلومات  دوائر تكنولوجيا استحداثان  1/ 17

تخدام الحاسبات األلكترونية وأجهزة اإلتصاالت الحديثة واألجهزة األخرى قد ساعد في تطوير سإو

اإلحصائية العمل اإلحصائي في معظم الدول العربية من حيث الشمول والتكامل وتوفير البيانات 

، وتقوم دوائر  لكل جهاز إحصائيقررةالمطلوبة في األوقات المحددة لها في البرامج اإلحصائية الم

تكنولوجيا المعلومات بتوفير المؤشرات اإلحصائية من خالل مكننة األعمال اإلحصائية وتصميم 

لخدمات االستشارية والدعم  ومعالجة وتحليل البيانات وبناء قواعد المعلومات وتقديم اواألنظمةالبرامج 

 وإجراء توفير شبكات االتصاالت الداخلية والنشر االلكتروني إلى إضافةالفني للعاملين في المؤسسات، 

وقد تبين من خالل االستبيان الذي . المتابعة والتقييم لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة والمستخدمة فعالً

 حول واقع األجهزة اإلحصائية في 2007حصائية في عام للتدريب والبحوث اإل المعهد العربي أجراه

من دوائر تكنولوجيا المعلومات في األجهزة اإلحصائية لخمسة عشر دولة %) 57(الدول العربية ان 

ولدى هذه .  والبرمجيات بمستوى ممتاز وبقية الدوائر بمستوى جيد جداً وجيدةعربية تتوفر فيها األجهز

ربة على استخدام الوسائل التكنولوجية بما يضمن تنفيذ البرامج اإلحصائية الدوائر األطر الفنية المد

 .الخاصة بها بكل منها

  حصائي التدريب والتأهيل اإل- ج

ساعد قطعاً على   كما ان توفر مراكز تدريب إحصائية لدى العديد من األجهزة اإلحصائية قد 17/2

سبع دول عربية ويذكر ان .توفير األطر اإلحصائية الالزمة لتنفيذ البرامج اإلحصائية لتلك األجهزة

 ضمن تشكيالت األجهزة واإلدارات 2006 مراكز تدريب إحصائية في عام تأسيستمكنت من 

متدرباً من خارج تلك األجهزة في العام ) 731(موظفاً من منتسبيها و) 968(اإلحصائية، قامت بتدريب 

في األردن امة  تم تأسيس مركز تدريب إحصائي في دائرة اإلحصاءات الع2007 وخالل عام .المذكور

موظفاً في مؤسسات خارج ) 320(موظفاً إضافة الى قيام الدائرة بتدريب ) 75(تمكن من تدريب 
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والشك بأن تأسيس هذه المراكز التدريبية يساعد في تعزيز . داخل األردن أو خارجهفي المركز 

ن تشكيالتها مراكز أو  وبالنسبة للدول العربية التي التوجد ضمالقدرات اإلحصائية في الدول العربية،

وحدات تدريبية إحصائية فأنها تستفيد من اإلمكانات التدريبية والتأهيلية المتاحة في دول أخرى، أو 

امج التدريبية للمعهد العربي للتدريب رالمتاحة في المنظمات الدولية أو اإلقليمية ومنها اإلستفادة من الب

  .والبحوث اإلحصائية
 

ل اإلحصائي في الدول العربية يالحظ انه ليس من الضروري ان تكون إلى واقع العموبالرجوع  18

األجهزة واإلدارات اإلحصائية هي الجهة الوحيدة التي تتولى العمليات اإلحصائية الرسمية انما 

إحصائية في الوزارات والمؤسسات تقوم بالعمليات اإلحصائية ضمن تكون هناك دوائر أو أقسام 

وزارات والمؤسسات كوزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة إختصاصات ونشاطات تلك ال

التأكيد على التوسع في استخدام السجالت أهمية االجتماعية، وهنا تبرز عة والعمل والشؤون والصنا

اإلدارية في توفير اإلحصاءات الرسمية والتزام الدوائر ذات العالقة بإدامة وتحديث تلك السجالت 

 لها يضمن تدفق المعلومات المطلوبة من خالل هذه السجالت لألغراض في األوقات المحددة

، وكما هو معلوم بان هذه الدوائر أو اإلحصائية ولتقليل عبء طلب المعلومات من المواطنين

المركزية بل تعمل بموجب التعليمات التي اإلحصائية األقسام اإلحصائية الترتبط إدارياً باألجهزة 

ويمكن إعتبارها إحدى مصادر المعلومات اإلحصائية التي تعمل على األجهزة، تلك تصدرها 

من الضروري ان يتم التنسيق الكامل والفعال بين األجهزة توفيرها األجهزة اإلحصائية، لذا يكون 

اإلحصائية المركزية والدوائر اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات، وان تكون اإلجراءات 

 .نظمة في كل دولةجب القوانين واألالتنسيقية واجبة التنفيذ بمو
 
  االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية -خامساً

 في عمليات التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية األساس هي اإلحصائيةمن المعلوم ان البيانات  19

ة  المناسباإلنمائيةواتخاذ القرارات، فأنها تساعد المخططين ومتخذي القرارات في اتخاذ القرارات 

 استخدام البيانات أهمية روال يقتص التنمية، أهدافورسم السياسات المطلوبة التي تساعد في تحقيق 

 في عمليات المتابعة والتقييم لمختلف األداة هي إنماعلى عمليات التخطيط واتخاذ القرارات  اإلحصائية

ن ـفترات تتراوح مابي دولة، لذا فان وضع تصورات وروى بعيدة المدى لأية في اإلنمائيةالبرامج 

ثم تحديد األهداف والغايات لفترات زمنية متوسطة  في نفس المجاالت  اإلنمائية لألهداف عاماً 15-20

 تستلزم وضع االستراتيجيات سنويةعادة تكون بحدود خمس سنوات ثم تقسيمها إلى برامج  المدى

البرامج ومتابعتها وتقييم نتائجها من المناسبة لتوفير البيانات اإلحصائية الالزمة لوضع تلك الخطط و

 .اجل الوقوف على مدى تحقيق أهداف تلك الخطط والبرامج اإلنمائية

فقد تطلب األمر من جميع الدول العربية وضع استراتيجيات إحصائية وطنية  بناء على ما تقدم 19/1

لتنموية في شتى المجاالت لكل منها تضمن من خاللها توفير البيانات اإلحصائية المطلوبة لنشاطاتها ا
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 هذه االستراتيجيات التركيز على توفير المعلومات اإلحصائية في وتتضمناالقتصادية واالجتماعية 

مجاالت دون غيرها وفقاً لألولويات المعتمدة على المستوى الوطني واإلقليمي، وبما ينسجم مع 

  . التوجهات الدولية في وضع االستراتيجيات

 العربية اإلحصائية، فقد تم تنظيم ثالثة منتديات لتعزيز القدرات لدول العربيةوعلى مستوى ا 19/2

 إحصائية استراتيجيات إعداد فيه على التأكيد، وتم 2003 عام أيلول تم عقده في عمان خالل شهر أولها

 من عام أيلولخالل شهر  المنتدى الذي عقد في مسقط أكدوطنية لجميع الدول العربية، بينما 

 بناء 2006تتجاوز نهاية عام   هذه االستراتيجيات خالل فترة الإعداد االنتهاء من أهميةلى ع2005

 الدولية ذات العالقة لالنتهاء من وضع تالمنظماعلى توصيات منتدى عمان والتوصيات الصادرة عن 

المجتمعون  أوصى كما .2006 قبل نهاية عام إعدادهاواالنتهاء من   الوطنيةاإلحصائيةاالستراتيجيات 

 المختصة في جامعة الدول العربية بتنسيق الجهود وضمان التفاعل بين اإلدارةبان تقوم في هذا المنتدى 

، اإلحصائية وتنفيذ االستراتيجيات إعداد العربية للتعاون وتبادل الخبرات في مجال اإلحصائية األجهزة

 اإلحصائيةني المطلوب لتعزيز القدرات  والدولية لتوفير الدعم المادي والفاإلقليميةوحث المنظمات 

 الموارد البشرية في المجاالت وتأهيل طلب مساعدتها في دعم نشاطات التدريب إلى إضافةالعربية، 

 استمرار أهمية على التأكيد 21 لشراكة باريس أيضا المشاركون في المنتدى وأوصى،  اإلحصائية

 في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية في الدول  العربيةاإلحصائية لألجهزةالدعم الفني والمالي 

 من اجل اإلحصاءمبادرة الشراكة في " العربية وانجازها في مواعيدها المحددة، وبالفعل فقد قامت 

 في اإلحصائيةبتركيز جهودها على بناء القدرات ) " Paris 21(التنمية في القرن الحادي والعشرين 

 اإلحصائية استراتيجياتها إعداد مساعدة الدول في 21عربية، وتولت باريس الدول النامية ومنها الدول ال

 تصميم استمارة إلى إضافةالوطنية واعدت دليل لهذه الغاية عن طريق فريق من الخبراء الدوليين 

 بتطوير برنامج لمساعدة لإلحصاء، وبنفس االتجاه تولى معهد اليونسكو  اإلحصائيةلقياس القدرات

  .ت التعليم والثقافة وتكنولوجيا المعلومات في مجاالاإلحصائيةء قدراتها الدول في بنا

 2007ابريل / القدرات اإلحصائية العربية المنعقد في صنعاء نيسان   المنتدى الثالث لتعزيزأما 19/3

 اإلحصائية والتنفيذ لالستراتيجيات اإلعدادل العربية في وفقد تم خالله استعراض تجارب بعض الد

  : المتوفرة ومنهاواألدبياتية في ضوء المرجعيات الوطن

 محمد صالح أنداهلـ سيدنا " اإلحصائية لإلستراتيجية والتنفيذ اإلعدادبحث في قضايا متعلقة بتخطيط " 

 تبدأوات مبسطة ـ الوطنية بخطاإلحصائية اإلستراتيجية وتنفيذ إعداد عملية  الذي وصف فيه21باريس 

 ثم وضع خطة اإلستراتيجية إليهلوضع الراهن، ثم تحديد الرؤية لما تهدف باالنطالقة، ثم تقييم ا" 

 العمليات في القضايا المتعلقة بإعداد وتنفيذ تمضيوهكذا " العمل ومن ثم تجري عمليات التنفيذ

  .اإلستراتيجية بصورة تفصيلية
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عرضت بعض الدول وفيما يتعلق بتجارب الدول في وضع وتطبيق االستراتيجيات الوطنية فقد  19/4

  :تجاربها في إعداد وتطبيق االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية الخاصة بها ومنها على سبيل المثال

الدروس المستفادة من التجربة " المنتدى بعنوان إلى، التي قدمت ورقة عمل الجمهورية اليمنية •

 الحاجة إلىقت فيها تطر " الوطنيةاإلحصائيةمتطلبات ومداخل تطبيق االستراتيجيات  اليمنية

 قاعدة بيانات واسعة وإيجادمواكبة التطورات في اليمن ليكن قادراً على   اإلحصائيلتطوير الجهاز 

تساعد في اتخاذ القرارات بشأن خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية بما يخدم المصالح 

 .ها من باحثين ودارسين تهيئة المعلومات لمستخدميإلى إضافةالحكومية والقطاع الخاص، 

  :يلي  بمالإلحصاء الوطنية اإلستراتيجية الورقة بان تكون متطلبات تطبيق أوصتلذا 

 الفنية، اإلحصائية المؤسسي لتطوير القدرات اإلصالح المؤسسية وتقويمها، وتشمل الهيكلية إعادة .1

 أوضاع، وتحسين اإلحصائية األعمال، وتوفير آليات لتنسيق اإلحصاءوتحديث قانون 

  .الخ... اإلحصائي الحكومية وتعزيز الوعي اإلحصاءات

 توزيع الوظائف والموظفين في مركز الجهاز إعادة  توزيع المسؤوليات، التي تشمل إعادة .2

 في الجهاز األداء عليهم لضمان كفاءة اإلحصائية توزيع المهام إعادةوالمحافظات مع 

 .اإلحصائي

 .لإلحصائيينتدريب والتأهيل لتحسين المهارات الفنية تطوير الموارد البشرية، عن طريق ال .3

 اإلحصائية لتحسين نوعية البيانات اإلحصائيةتطوير البنية التحتية، من خالل تطوير المنهجيات  .4

 إضافة الرقابة الميدانية، آلياتكفاءة الباحثين وتطوير الميدانية ورفع مستوى وتطوير العمليات 

 . نشرها ودعم مستخدميهاآلياتطلوبة مع تطوير  تطوير قاعدة البيانات المإلى

، وتحديث األساسية اإلحصائية البنية أوضاعالمؤسسية وتحسين خلق بيئة مناسبة لتطوير الهيكلية  .5

 . ونشرهاإدارتهاقواعد البيانات ووسائل 

 ضمن إحصائيةعمليات   بيانات أوبأية، عن طريق سد النقص اإلحصائيةتطوير وتنمية البيانات  .6

 :طط والبرامج الموضوعة خالل فترة زمنية معينة ومنهاالخ

مسوح األسر المعيشية، وإحصاءات األعمال التجارية واالستثمارية، والنشاطات االقتصادية 

والتعداد السكاني، وبناء القدرات اإلحصائية في مختلف المجاالت وتحديد آليات المراقبة والتقدم 

 .الخ... ية لإلحصاءالمحرز في تنفيذ اإلستراتيجية الوطن

الدروس المستفادة من التجربة التونسية في "، التي قدمت ورقة عمل حول ية التونسيةرالجمهو •

 :شرحاً وافياً عن البرنامج الوطني لإلحصاء متضمناًجاء فيها " تطبيق اإلستراتيجية اإلحصائية
 

  أهمية البرنامج الوطني لإلحصاء ومراحل إعداده. 1

   البرنامج الوطني لإلحصاء والمتابعة والتقييم انجاز. 2

      

  

  

  

وقد تضمنت هذه الورقة تفاصـيل عديـدة عـن       

  الخطوات التنفيذية والتقييمية للبرنامج
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المشروع العربي " أما ورقة العمل المقدمة من جامعة الدول العربية في هذا المنتدى فقد شملت  19/5

 تزويد وزارات الصحة إلىويهدف المشروع " لصحة األسرة، االنجازات واهم الدروس المستفادة

 ومراكز البحوث والمنظمات بالمعلومات واألمومةنية للطفولة والشؤون االجتماعية والمجالس الوط

 األولية والطفولة وبرنامج الرعاية الصحية األمومة وضع الخطط والبرامج لرعاية ألغراضالدقيقة 

 فضالً عن تعزيز القدرات الوطنية في مجاالت األسرة تطوير متكامل لمعلومات صحة إلى إضافة

  .األسرة المتكاملة في  مجال  البرامجوإدارةتخطيط وتنسيق 

 المختصة بشؤون السكان وصحة  باألجهزة تعزيز مهارات الفنيين العاملين إلىكما يرمي المشروع 

 وتقييم المشروعات وإدارة اإلحصائي والطفل من خالل التدريب على عمليات التحليل األسرة

 أهداف إلى إضافة ورسم السياسات، ، واستخدام النتائج في عمليات التخطيطاآلليواستخدامات الحاسب 

 تفاصيل أيضاالخ، وتضمنت الورقة ... وزيادة الوعي الصحياألمراض تتعلق بانتشار أخرىتفصيلية 

عن اإلطار العام للمشروع، واليات تنفيذه وتحليل البيانات الناتجة عن تنفيذ المسوحات الميدانية المتعلقة 

وقد ركز في مجال تطوير الكفاءات والقدرات . ها ثم نشرهابمراحله المختلفة وتقييم نتائجه وتوثيق

  .الوطنية المسئولة عن المشروع من خالل التدريب والتأهيل بالوسائل المختلفة
  

   العمل اإلحصائي في الدول العربية بموجب التشريعات اإلحصائيةاستقاللية - سادساً

من الدول %) 87( ان )1(دول العربيةدراسة سابقة حول واقع األجهزة اإلحصائية في ال كما تضمنت 20

التي شملتها الدراسة يكون العمل اإلحصائي فيها مركزياً، ولضمان توفر المرونة العربية  

أصبح من الضروري ان يكون إرتباط األجهزة والسرعة في وضع وتنفيذ البرامج اإلحصائية 

أو يكون . و مجلس التخطيطفيها بجهات عليا في الدولة كمجلس الوزراء أواإلدارات اإلحصائية 

 ،األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الوزارات ذات العالقة بالتنمية والتطوير في البالدتلك إرتباط 

 الظروف المناسبة للعمل اإلحصائي، والمالية، وذلك من أجل توفيرأواإلقتصاد أكوزارة التخطيط 

 .إلحصائيةالتي غالباً ماتؤكد عليها التشريعات ا تهوضمان إستقاللي

ديد المهام حان إرتباط األجهزة واإلدارات اإلحصائية بالجهات العليا في العديد من الدول العربية وت 21

عمل اإلحصائي بالنسبة لجميع األطراف المعنية بالعمليات اإلحصائية المتعلقة بالوالمسؤوليات 

 يضمن ويعزز قدراتاإلدارية لتلك األجهزة، بموجب القوانين واألنظمة الخاصة بالتشكيالت 

لقربها من دون معوقات تذكر، نظراً بها اإلجهزة اإلحصائية في تنفيذ األعمال اإلحصائية المتعلقة 

لذا فان تنظيم . الجهات المسؤولة عن إتخاذ القرارات السيما في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية

حصائية الصالحيات المطلوبة ومنح األجهزة اإل اإلحصاءات الرسمية بموجب القوانين واألنظمة

 ولكي تعمل بإستقاللية تامة يضمن كفاءة اإلداء لتلك األجهزة وتوفير المعلومات ،لتنفيذ برامجها

 .اإلحصائية المطلوبة كمعلومات عامة قابلة للبحث والتطوير واإلستقصاء

  
/ 13/11/2007- 12حصائي العربي االول المنعقد في عمان ورقة مقدمة للمؤتمراال/ دراسة واقع االجهزة االحصائية في الدول العربية) 1(

 .المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية
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تلك األجهزة األجهزة اإلحصائية في الدول العربية يعتبر أمراً ضرورياً إلكتساب ان إستقاللية  22

 قبل المواطنين واإلداء المتميز والموضوعية في توفير البيانات اإلحصائية المطلوبة منالمصداقية 

تمكين ومتخذي القرارات على حد سواء، ومن خصائص ومزايا إستقاللية العمل اإلحصائي 

األجهزة اإلحصائية من وضع البرامج اإلحصائية للبيانات المطلوبة بحرية تامة والعمل على تنفيذ 

البرامج تلك البرامج ونشر نتائجها بموجب جداول زمنية محددة، إضافة إلى تمكنيها من وضع 

الالزمة لتطوير القدرات اإلحصائية المطلوبة لتنفيذ البرامج اإلحصائية المختلفة والعمل على 

 إضافة إلى تمكين ،تحسين نوعية البيانات اإلحصائية بمايتالئم مع إحتياجات مستعملي تلك البيانات

تباع األساليب إحصائي والعاملين في األجهزة اإلحصائية من إستخدام التقنيات الحديثة في العمل اإل

 .اإلحصائية المتطورة التي تتناسب مع إحتياجات كل بلد عربي
 

  اإلحصائيةمجاالت تمويل وتسويق المنتجات  - سابعاً

نظام إحصائي عتبر من المسائل الجوهرية إلقامة يان تمويل العمليات اإلحصائية بالحدود المطلوبة  23

 اإلحصائية ويضمن توفير متطلبات العمل اإلحصائي متقدم في أية دولة ويساعد في بناء القدرات

دون أية مشاكل وصعوبات مالية، وبما ان العمل اإلحصائي يعتبر من الخدمات األساسية المطلوب 

المختصة بإتخاذ الجهات حصائية من قبل إلتوفيرها ليس فقط لسد حاجة مستخدمي البيانات ا

ض مستخدمي البيانات اإلحصائية من داخل األجهزة القرارات، وانما يتم توفير تلك الخدمات إلغرا

واليقتصر . لجميع األغراض بما في ذلك أغراض البحث واإلستقصاءوالحكومية أو من خارجها 

إستخدام البيانات اإلحصائية على المستوى الوطني وإنما يتعداها إلستخدامات الباحثين والدارسين 

مات اإلقليمية والدولية من البيانات اإلحصائية في الخارج إضافة إلى تغطية إحتياجات المنظ

 .المسموح بإستخدامها من قبل المنظمات

وبما ان البيانات اإلحصائية كسلعة لها قيمتها المادية فالبد من وضع األسس واآلليات لتقييم  24

المنتجات اإلحصائية بما يتناسب مع تكاليف إعدادها ومدى أهميتها للجهات المستخدمة لها، ووضع 

 ائية التياألسعار المناسبة لكل منتج إحصائي مع مراعاة اإلستخدامات الرسمية للمعلومات اإلحص

يتطلب تعميم عرضها على الوزارات والمؤسسات ذات العالقة في الدولة دون مقابل مادي، بل 

ة ونشر ملخصاتها بوسائل النشر المتاحة بما في ذلك إدخال المعلومات المناسبة في مواقع األجهز

 .اإلحصائية في شبكة اإلنترنت

راً من تكاليف يالمردود المادي من تسويق المنتجات اإلحصائية اليسد إال جزء يسان وبالرغم من  25

من الخدمات إعداد تلك المنتجات فأنه من الضروري مراعاة خصوصية العمل اإلحصائي بإعتباره 

 ، الفقرات السابقةفيشارة إلى ذلك المطلوب توفيرها لألغراض المختلفة كما سبقت اإلاألساسية 

 تأسيسد بشرية لضمان ر مالية ومواتخصيصاتوتوفير كامل مستلزمات العمليات اإلحصائية من 

لمواجهة أجهزة إحصائية متطورة في الدول العربية والحصول على المعلومات اإلحصائية الالزمة 

حصائية في الدول العربية يعتبر من أهم إحتياجات تلك الدول، لذا فان التمويل الكافي لألجهزة اإل
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العناصر األساسية الالزمة لبناء القدرات اإلحصائية وان يكون التمويل مستمراً ومتزايداً حسب 

 .متطلبات العمل اإلحصائي في كل بلد

في الدول العربية يعتبر من لألجهزة واإلدارات اإلحصائية ان توفير وسائل دعم مادية إضافية  26

 وتقدم تلك األجهزة، الن اإلعتماد على مايتم تخصيصه من موارد مالية في ضرورات بناء

العمل لذا فان  ،يكفي لتغطية كامل نشاطات األجهزة اإلحصائية  قد اللبعض الدول الميزانية العامة 

زيادة إيرادات األجهزة اإلحصائية من بيع منتجاتها وزيادة مساهمة مستخدمي البيانات على 

 عن طريق توثيق ،الخاصين العام و في القطاع، إدارات األعمال شركات أوقبلاإلحصائية من 

 وتحديد أنواع الخدمات ،الصالت بين األجهزة اإلحصائية وكبار مستخدمي البيانات اإلحصائية

ر يتطوالمعلوماتية التي يمكن الحصول عليها لقاء أجور يتم دفعها لألجهزة اإلحصائية، فضالً عن 

 ،ة اإلحصائية في تقديم اإلستشارات في المجاالت اإلحصائية وتكنولوجيا المعلوماتإمكانات األجهز

إضافة إلى اإليرادات التي يمكن الحصول عليها لقاء تدريب الموظفين من خارج األجهزة 

يمكن ان  وذلك بالنسبة لألجهزة اإلحصائية التي لديها مراكز تدريب إحصائية، كلها ،اإلحصائية

 الموارد المالية المطلوبة لتطوير األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية، تساعد في توفير

 .ح الصالحيات الالزمة لتلك األجهزة بموجب القوانين واألنظمة اإلحصائيةمنعلى ان يتم 
  

  :امج التأهيلية الالزمة لهارتطور القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية والب - ثامناً

 النتائج وتحليلها واستخالصاإلحصائية كما هو معلوم تشمل جمع البيانات وتبويبها ليات ان العم 27

من قبل المسؤلين بما في ذلك إستخدامها  منها، وإتاحتها لإلستخدام في األغراض المتعددة ةالمطلوب

ات إستخدامها في الدراسفي المجاالت المختلفة، إضافة إلى ومتخذي القرارات  السياسات رسم عن 

 توفير مستلزمات العمل اإلحصائي كافة بما في بمما يتطلالثقافية، واألغراض واألبحاث العلمية 

ذلك توفير القوى العاملة المؤهلة لتمارس المهام اإلحصائية الميدانية والمكتبية لضمان توفير 

 اإلحصائية في البيانات اإلحصائية الدقيقة حسب البرامج اإلحصائية التي تضعها األجهزة واإلدارات

ضمن اإلمكانات المتاحة لها، مع التركيز على توفير مستلزمات كل دولة، وتعمل على تنفيذها 

العمل اإلحصائي وخاصة تطوير القدرات الفنية الالزمة لقيادة وتنفيذ البرامج اإلحصائية في 

 .المجاالت المختلفة

ي األجهزة واإلدارات اإلحصائية في ورفع مستوى القدرات المهنية ف  ان تطوير الموارد البشرية 28

تتوالها تلك األجهزة، لضمان توفير الطاقات يجب ان الدول العربية يعتبر من أولى الخطوات التي 

لوضع وتنفيذ البرامج اإلحصائية في المجاالت المختلفة، كما ان اإلهتمام بتوفير البشرية الالزمة 

حصائية له ضرورة قصوى في إحراز التقدم بالعمليات الكفاءات العلمية المطلوبة لقيادة األعمال اإل

اإلحصائية في كل جهاز إحصائي، وان التوسع في إستخدام تكنولوجيا المعلومات ينتج عنه دون 

شك تزايد في إستخدام المهارات العالية المستوى في األعمال اإلحصائية على حساب أعداد القوى 
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 وهذا ماتطمح إلى تحقيقه األجهزة واإلدارات اإلحصائية في العاملة ذات المهارات المتدنية نسبياً،

 .تطوير نشاطاتها العلمية والمهنية

ان المصدر األساسي لتوفير القوى العاملة اإلحصائية في الدول العربية هو الجامعات معلوم أيضاً  29

اء أو والمعاهد الفنية التي ترفد اإلجهزة واإلدارات اإلحصائية بالخريجين من أقسام اإلحص

اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالدرجة األولى، ومن األقسام والفروع األخرى بالنسبة 

للتخصصات التي يتم توظيفها في األجهزة اإلحصائية، وبالرغم من محاوالت التطوير في المناهج 

يلتحقون الدراسية في المؤسسات األكاديمية غير ان الخريجين في العديد من البرامج الدراسية الذين 

ل تتطلب أعمالهم في األجهزة اإلحصائية تنقصهم معرفة الجوانب التطبيقية في العمل اإلحصائي ب

الخضوع لبرامج تدريبية وتأهيلية ذات عالقة مباشرة بالعمل اإلحصائي من أجل رفع مستويات 

 المتطورة مهاراتهم العملية في المجاالت اإلحصائية المختلفة، بما في ذلك األساليب اإلحصائية

إلخ وإستخدام الوسائل التكنولوجية ...واإلجراءات العملية في تنفيذ التعدادات والمسوحات اإلحصائية

 .في العمليات اإلحصائية مع التركيز على الجوانب العملية في تنفيذ األعمال اإلحصائية بشكل عام

التدريبية والتأهيلية التي ان البرامج التأهيلية في المجاالت اإلحصائية التقتصر على الدورات  30

تنفيذها األجهزة واإلدارات اإلحصائية لموظفيها من خالل نشاطات المعاهد أو المراكز التدريبية 

التابعة لها أو التابعة لجهات أخرى داخل بلدانها أو خارجها، وإنما تشمل البرامج التدريبية 

 تنفيذ األعمال اإلحصائية المختلفة من خالل المشاركة فيوالتأهيلية في مواقع العمل اإلحصائي 

من األجهزة اإلحصائية، إضافة إلى اإلستفادة من الفرص بإشراف الخبراء والموظفين األقدمين 

 .التدريبية في المعاهد المتخصصة بما في ذلك المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

 تبين ان مجموع القوى العاملة لدى )1(في دراسة عن القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية 31

موظفاً ) 8366(  قد بلغ 2006األجهزة واإلدارات اإلحصائية في خمسة عشر دولة عربية في عام 

بالرغم من إختالف هذه النسبة من دولة إلخرى، %) 45(تمثل نسبة الموظفين الفنيين منهم حوالي 

إلحصائية من توفير القوى العاملة الفنية ولكنها تبقى منخفضة قياساً إلى ماتحتاجه العمليات ا

بمستويات عالية لضمان دقة األعمال اإلحصائية الالزم توفيرها وأتاحتها لمستخدميها بالمستوى 

المطلوب، مع مالحظة إختالف مفهوم العمل الفني والعاملين الفنيين لدى األجهزة اإلحصائية في 

بة في هذا المجال، وفي النهاية تعتبر كفاءة إداء الدول العربية عند اإلدالء بالمعلومات المطلو

العاملين الفنيين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية من أهم العوامل الحاسمة في رفع الكفاءة 

 .وتحسين مستويات اإلنتاجية في العمل اإلحصائي
  

 

  
 المنعقد في عمان األولي ـ العربصائياإلحة للمؤتمر ـورقة مقدم/  العربيةاإلحصائية دراسة واقع القوى في األجهزة )1(

  .المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية/ 12-13/11/2007
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وبعد تحديد مفهوم العاملين الفنيين في المجاالت اإلحصائية من خالل اإلستبيان الذي إستجابت له  31/1

 2008معهد في بداية عام نفذ من قبل ال )1(األجهزة واإلدارات اإلحصائية في إحدى عشر دولة عربية

من % 75 بتلك الدول قد بلغ حوالي معدل نسبة العاملين الفنيين في المجاالت اإلحصائيةاتضح ان 

، وتعتبر هذه النسبة جيدة فيما )2007 و 2006(حصائية خالل عامي مجموع العاملين في األجهزة اإل

سبة حالة العراق حيث بلغت تلك النيخص جميع األجهزة اإلحصائية التي إستجابت لإلستبيان ماعدا 

النسبة تلك على التوالي، وربما يعود سبب إنخفاض ) 2007،2006(في عامي % 54و%53حوالي 

كما يالحظ أيضاً ان نسبة العاملين الفنيين في مصلحة . للظروف الطارئة التي يمر بها العراق

ملين المذكورين، بينما بلغت تلك من مجموع العاملين خالل العا% 65اإلحصاءات السعودية قد بلغت 

  .فأكثر في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية األخرى% 75النسبة 

الفنية واإلدارية في األجهزة اإلحصائية بالدول العربية التي يبين أعداد القوى العاملة ) 4(والجدول رقم 

  .إستجابت لإلستبيان
  2007 و2006لعامي  ي األجهزة واإلدارات اإلحصائية العربيةأعداد القوى العاملة ف) 4(جدول رقم 

  2007عدد العاملين في عام   2006عدد العاملين في عام 

نسبة   المجموع  إداريين  فنيين  الدولة

  %الفنيين 

نسبة   المجموع  إداريين  فنيين

  %الفنيين 

  التغير في نسبة الفنيين

%  

  14.6  84.73  642  98  544  73.91  598  156  442  األردن

  5.2  87.75  49  6  43  83.38  31  5  26  اإلمارات

  0.6  95.83  48  2  46  95.23  42  2  40  البحرين

  -4.0  65.07  524  183  341  67.81  466  150  316  السعودية

  -  76.03  434  104  330  غير متوفرة  سورية

  1.6  54.15  759  348  411  53.25  738  345  393  العراق

  اليوجد تغيير  75.70  317  77  240  75.70  321  78  243  فلسطين

  -6.8  77.30  119  27  92  82.90  117  20  97  الكويت

  -13.2  80.61  98  19  79  92.85  84  6  78  ليبيا

  التغيير قليل جداً  75.33  8249  2035  6214  75.39  8523  2097  6426  مصر

  -2.3  87.98  741  89  652  90.63  705  66  639  اليمن

   %0.3  75.05  11980  2988  8992  74.83  11625  2925  8700  المجموع
  

  

  

  
/ 2007 و2006 اإلحصائية في الدول العربية لعامي ة استبيان عن واقع وتطور القوى العاملة في األجهز)1(

  .2008المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ، شباط 
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ات اإلحصائية في الدول    واإلدارأما أنواع اإلختصاصات التي تتكون منها القوى العاملة في األجهزة            31/2

العربية موضوع البحث، والتي يفترض ان يتم التركيز في توظيف العاملين في المجاالت اإلحصائية علـى                

المختصين في اإلحصاء أوالً ثم تأتي اإلختصاصات العلمية األخرى، بينما أفادت المعلومات الـواردة مـن                

 خـالل عـامي     %6.59و  % 5.88ص اإلحصاء هي    إختصاالعاملين فيها من    ان نسبة   األجهزة اإلحصائية   

من إختصاصات العلـوم اإلقتـصادية واإلداريـة والقانونيـة          بلغت تلك النسبة    ، في حين    2007 و   2006

  تكنولوجيا المعلومات  اختصاصالنسبة من   تلك  كما بلغت   . خالل العامين المذكورين   % 62.95و% 63.42

 %6.5وى العاملة في المجاالت اإلحصائية الحديثـة بحـدود          هيكل الق الذي يعتبر ركناً أساسياً في تكوين       

  .خالل العامين المذكورين أيضاً

، وكذلك الحال فيما يخص العلوم %3.4بحدود نسبتهم أما إختصاصات العلوم اإلجتماعية واألدبية فكانت 

ية تشمل ، والنسبة المتبق%2.0أما اإلختصاصات الهندسية فقد بلغت نسبة العاملين حوالي . الصرفة

  .خالل العامين المذكورين% 15إختصاصات أخرى غير الوارد ذكرها أعاله وهي بحدود 

لتنوع في اإلختصاصات مطلوب في العمل اإلحصائي لكنه ينبغي ان تكون األولوية وجدير بالذكر ان ا

صادية للمتخصصين في اإلحصاء وفي تكنولوجيا المعلومات والرياضيات والهندسة ثم اإلختصاصات اإلقت

  .واإلدارية واإلجتماعية باإلضافة إلى اإلختصاصات األخرى

يبين أعداد العاملين حسب التخصص في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في عدد ) 5(والجدول رقم 

.2007 و2006 لعامي من الدول العربية
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  )5(جدول  رقم 

 2007 و2006 حسب التخصص لعامي أعداد العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية

  حصاءإ
علوم اقتصادية 

 وادارية وقانونية

علوم اجتماعية 

  واداب

علوم صرفة 

  وزراعة

تكنولوجيا   هندسة

  المعلومات

  التخصص     المجموع  خرىأ

  الدول
2006 2007 2006  2007  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006  2007  2006  2007  

  642  598  110  74  47  91  20  35  61  68  65  60  163  120  176  150  األردن
  43  31  7  5  5  4  1  -  -  5  5  2  13  9  12  7  اإلمارات
  48  -  24  -  5  -  -  -  -  -  -  -  7  -  12  -  البحرين

  524  466  230  195  58  57  1  1  13  13  22  21  100  99  100  80  السعودية
  759  738  179  175  33  32  20  20  93  93  30  30  168  164  236  224  العراق
  240  243  71  72  22  22  13  14  13  14  23  23  81  81  17  16  فلسطين
  119  117  33  30  1  1  -  -  9  9  11  11  31  32  34  34  الكويت

  85  84  19  19  4  4  2  2  2  2  5  5  45  44  8  8  ليبيا
  8249  8523  766  813  534  584  140  140  138  183  173  176  6385  6560  68  68  مصر
  652  639  287  287  40  40  17  17  6  6  57  57  159  146  86  86  اليمن

 11361 11439  1726  1670  749  835  214  229  335  393  391  385  7152  7255  749  673  المجموع

نسبة 

االختصاص 

  الى المجموع

5.88  6.59  63.42 62.95 3.36  3.44  3.43  2.94  2.00  1.88  6.54  6.59  14.59 15.19 100%  100% 
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الت العلمية للعاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية إلى المؤهولو تطرقنا  31/3

 يحملون مؤهالت أكاديمية التي تشمل درجات الدكتوراه  لوجدنا ان نسبة العاملين الذينموضوع البحث

، 2007 و2006من مجموع العاملين خالل عامي % 3.0 -% 2.6والماجستير والدبلوم العالي هي بحدود 

ن هذه النسبة تعتبر متواضعة قياساً إلى متطلبات العمل اإلحصائي في مجاالت التحليل والتطوير والشك با

وربما تكون من أهداف وتطلعات األجهزة واإلدارات اإلحصائية تحقيق ورفع مستوى القدرات اإلحصائية، 

  .حصائيةإلمستويات أعلى للعاملين المؤهلين علمياً في العمليات ا

خالل العامين المذكورين، ومستوى الدبلوم التقني % 50لوريوس فقد كانت نسبتهم حوالي أما مستوى البكا

درجة الثانوية العامة فما خالل نفس الفترة، وكانت نسبة العاملين ممن يحملون % 31كانت النسبة بحدود 

  .2007،2006في عامي % 15دون بحدود 

رات اإلحصائية في الدول العربية حسب يبين إعداد العاملين في األجهزة واإلدا) 6(والجدول 

  .2007 و2006المستوى التعليمي لعامي 
  الدولة  المجموع  ثانوية فمادون  دبلوم تقني  بكالوريوس  دبلوم عالي  ماجستير  دكتوراه

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006  2007  
  642  598  78  71  154  148  374  347  8  8  23  21  3  3  األردن

  43  31  5  5  2  2  26  19  4  1  3  3  3  2  اإلمارات

  48  -  18  -  8  -  12  -  2  -  4  -  4  - *البحرين

  524  466  265  230  63  62  187  166  -  -  8  7  1  1  السعودية

  759  738  358  353  78  78  299  286  4  4  17  15  3  2  العراق

  240  243  38  32  47  46  137  139  6  6  21  20  1  -  فلسطين

  119  117  11  7  33  33  69  71  3  3  2  2  1  1  ويتالك

  85  84  40  40  8  8  34  33  1  1  2  2  -  -  ليبيا

  8249  8523  674  721  3045  3139  4362  4493  104  105  57  55  7  10  مصر

  652  639  287  284  93  93  239  226  13  13  16  16  4  4  اليمن

 11361 11439 1774 1743 3531 3609 5739 5780  145  141  153  141  27  23  المجموع
نسبة 

المؤهل 

  التعليمي

  

2.6  %- 3.0 %  
  

50.5%   
  

31.0%   
  

15.0%   
100 %  

  تقريباً
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وفي مجاالت تدريب وتأهيل العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية من خالل  31/4

فقد  قع العمل وأثناء الخدمة،الدورات التدريبية في مراكز التدريب اإلحصائي أو التدريب والتاهيل في موا

بذلت األجهزة اإلحصائية في الدول العربية جهوداً البأس بها لتطوير قدرات العاملين في المجاالت 

والدبلوم التقني وحتى اإلحصائية السيما العاملين الذين يحملون مؤهالت تعليمية في مستوى البكالوريوس 

 الذين تلقوا تدريباً في مراكز تدريبية داخل األجهزة اإلحصائية مستوى الدراسة الثانوية، فكان عدد العاملين

 على التوالي، والذين 2007 و2006 خالل عامي 1120 و862أو في مواقع العمل في عشر دول عربية 

 موظفاً في 309 و295عددهم تلقوا تدريباً مهنياً في مؤسسات تدريبية خارج األجهزة اإلحصائية فقد بلغ 

  .2007 و2006ليها في أعاله خالل عامي إعربية المشار مجموع الدول ال
 

يبين عدد العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية الذين تلقوا تدريباً مهنياً مع عدد ) 7(والجدول رقم 

  .2007 و2006اإلحصائية خالل عامي العاملين في البحث العلمي واإلستشارات في المجاالت 
 تلقوا تدريباً   العاملين الذين عدد  

فــي مراكــز تدريبيــة داخــل 

  األجهزة أو في مواقع العمل

عدد العاملين الـذين تلقـوا      

ــزة   ــارج األجه ــدريباً خ ت

اإلحــصائية داخــل البلــد أو 

  خارجه

عدد العاملين في البحث 

  العلمي أو في اإلستشارات
  الدولة

2006  2007  2006  2007  2006  2007  

  المالحظات

    -  -  320  -  75  -  األردن

    3  2  23  18  17  3  ماراتاإل

    4  1  26  20  -  -  البحرين

    19  15  350  364  170  150  السعودية

    20  20  420  404  417  272  العراق

تشمل المتدربين في (*)   78  72  -  -  *144  *165  فلسطين

  مؤسسات خارج فلسطين

    4  5  13  11  42  8  الكويت

    8  8  15  10  65  52  ليبيا

    173  172  -  -  12  18  مصر

    -  -  -  -  178  194  ناليم

    309  295  1167  827  1120  862  المجموع
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  :جهزة االحصائية في الدول النامية والمتقدمةنماذج من الهياكل التنظيمية لأل - اًتاسع

 حصائية في الدول العربيةجهزة اإلتنظيمية لأللالهياكل ا  -  أ

لعربية البد من التعرف على لوقوف على واقع الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول ا ل32

واقع الحال لكل منها في ضوء المعلومات التي توفرت لدى المعهد العربي للتدريب والبحوث 

اإلحصائية عن قوانين اإلحصاء والهياكل التنظيمية لألجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية، 

، معهد لتوفير المعلومات المطلوبة لطلب الاستجابتخمسة عشر دولة عربية فقط ان  وكما تم ذكره

من دولة إلى أخرى بعضها التنظيمية لألجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية تختلف الهياكل و

بلغ مرحلة متقدمة نسبياً من التكامل في النشاطات اإلحصائية والبعض اآلخر اليزال في مرحلة التطور 

ضافة إلى مدى إوسعة النشاطات التي تمارسها تلك األجهزة، والنمو، وذلك إستناداً إلى تعدد المهام 

حتياجات المؤسسات واألفراد للبيانات إاإلهتمام الذي توليه كل دولة عربية للعمل اإلحصائي في ضوء 

) 15(من األجهزة اإلحصائية في %) 79( ان اتضح، )1(وفي دراسة سابقة. اإلحصائية في كل منها

منها تتبع األسلوب %) 87( المطلوب من ناحية موقعها في الدولة، وان دولة عربية تتمتع بالمستوى

، وهذه النسبة 2007ذي تم إجراءه في عام لالمركزي في العمل اإلحصائي حسب نتائج اإلستبيان ا

تشمل جميع الدول العربية التي استجابت لالستبيان ماعدا المملكة المغربية التي تتبع األسلوب 

 اإلحصائي، وان بعض الدول مثل لبنان والكويت واألمارات تعهد بعض العمليات الالمركزي في العمل

 .اإلحصائية أو أجزاء منها إلى لجان وخبراء أو فرق عمل النجاز تلك األعمال اإلحصائية

بالنسبة لتشكيالت األجهزة واإلدارات اإلحصائية، فان كالً منها يتألف من عدد من الدوائر واألقسام  33

ية، إضافةً إلى الدوائر المسؤولة عن توفير الخدمات المساعدة كالدوائر اإلدارية والمالية والشعب الفن

إلخ، وقد تم تحديد الهياكل التنظيمية والمهام والصالحيات لتلك األجهزة ...والقانونية والعالقات العامة

 . منهافي كل دولة عربية بموجب القوانين والمراسيم واألنظمة أو القرارات الخاصة بكل

وضع وتنفيذ البرامج ص في ختتللدوائر واألقسام الفنية في كل جهاز إحصائي المهام الموكولة ل ان  34

اإلحصائية بموجب خطط عمل سنوية أو ألكثر من سنة، تتضمن المسوحات واألعمال اإلحصائية 

شر النواتج المختلفة إضافة إلى الدراسات اإلستشارية ونشاطات تدريب وتأهيل العاملين وإعداد ون

 فضالً عن النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا ،اإلحصائية وإتاحتها لمستخدميها في األوقات المناسبة

المعلومات وإستخدام الحاسبات األلكترونية والتواصل مع اإلدارات األخرى ذات العالقة والعالم 

 .الخارجي عبر وسائل اإلتصاالت المختلفة

  
 

 
د فـي عمـان   ـي األول المنعقـة مقدمة للمؤتمر اإلحصائي العربـورق/ حصائية في الدول العربيةدراسة واقع األجهزة اإل   ) 1(

  .المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية / 12-13/11/2007
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 التابعة لألجهزة واإلدارات ان األعمال اإلحصائية التي تمارسها التشكيالت الفنية واإلداريةكما  35

وغالباً مايتم لقوانين واألنظمة التي تحكم عمل تلك األجهزة في كل دولة عربية، اإلحصائية تستند إلى ا

تنفيذ األعمال اإلحصائية الميدانية بتنظيم وإشراف مركزي وبالتعاون والتنسيق مع دوائر اإلحصاء في 

زة الوزارات والمؤسسات ذات العالقة مع إمكانية األستعانة بالخبرات الفنية من خارج مالكات األجه

اإلحصائية عن طريق لجان أو مجموعات عمل متخصصة تقوم بإنجاز أعمال إحصائية أو دراسات 

تشارك في دراسة أو  خدمات إستشارية تقديمبما في ذلك مع تلك الخبرات معينة بموجب عقود عمل 

 .وتحليل نتائج التعدادات والمسوحات اإلحصائية المنفذة من قبل األجهزة واإلدارات اإلحصائية

اإلحصائية في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية مسؤولة األقسام   وتكون الدوائر أو35/1

مع عن تنفيذ العمليات اإلحصائية المدرجة في برامج العمل الخاصة بكل منها، بالتعاون مع والتنسيق 

ا األجهزة اإلحصائية التي تصدرهالدوائر اإلحصائية في الوزارات أو المؤسسات وفقاً للتعليمات 

وتتولى الدوائر النوعية في األجهزة اإلحصائية قيادة األعمال اإلحصائية وتقع على عاتقها . المركزية

 مسؤولية تنفيذ التعدادات والمسوحات اإلحصائية بالتعاون والتنسيق مع  دوائر اإلحصاء األخرى سواء

 ذلك الفروع أو الوحدات اإلحصائية في فيا كانت ضمن تشكيالت جهاز اإلحصاء المعني أو خارجه، بم

  .المناطق أو المحافظات

أما عن طريق العدادين، موظفين كانوا أم عاملين اجراء ة نياإلحصائية الميدا ويتم جمع البيانات 35/2

لألجهزة اإلحصائية بموجب برنامج عمل تنفيذي لكل عمل إحصائي بما بقيادة موظفين احصائيين تابعين 

ويتم ايضاً استخالص البيانات اإلحصائية من .  العاملين على عمليات تنفيذ ذلك البرنامجتدريبفيه 

وقامت بعض األجهزة اإلحصائية في الدول العربية . السجالت اإلدارية المستخدمة في الدوائر الرسمية

إحصائية في جمع البيانات اإلحصائية ميدانياً ضمن عمليات ) PDA(بتجربة استخدام األجهزة الكفية 

  .افادة المختصين في تلك األجهزةحسب محددة أعطت نتائج إيجابية 

حسب نتائج اإلستبيان الذي تم تنفيذه من قبل المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية في عام  35/3

ها دولة عربية يتم تنفيذ األعمال اإلحصائية الميدانية في) 15(من األجهزة اإلحصائية في %) 67( ان 2007

من تلك األجهزة توجد ضمن تشكيالتها دوائر مستقلة لتكنولوجيا %) 97(من قبل دوائر متعددة، وان 

%) 47( تتوفر لديها األجهزة والبرمجيات بمستويات مناسبة، وان من تلك الدوائر %) 57(المعلومات، وان 

 ،هيل القوى العاملةأيب وتمن األجهزة اإلحصائية توجد ضمن تشيكالتها مراكز تدريب إحصائية تتولى تدر

 .من أجل ضمان توفير القدرات اإلحصائية التي تحتاجها األجهزة اإلحصائية في أعمالها المختلفة
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يلي خالصة عن الهيكل التنظيمي لكل جهاز إحصائي في الدول العربية التي توفرت عنها  وفيما 36

  .المعلومات

  : المملكة األردنية الهاشمية36/1

  دائرة اإلحصاءات العامة: ائرة اسم الد

والتعاون الدولي، وتتألف من خمس مديريات لإلحصاءات القطاعية والمسوح  التخطيط بوزارةترتبط الدائرة 

  :اإلحصائية هي

واإلجتماعية، وتتكون من أقسام اإلحصاءات اإلجتماعية واإلحصاءات  مديرية اإلحصاءات السكانية -

  .اعيالسكانية وإحصاءات النوع اإلجتم

 .وتتألف من قسمي مسوح القوى العاملة، والمسوح الديمغرافيةسرية، ألمديرية المسوح ا -

التجارة الخارجية، واألسعار وتكاليف : مديرية اإلحصاءات اإلقتصادية، وتتكون من أربعة أقسام هي -

 .المعيشة، والحسابات القومية، ونفقات ودخل األسرة

ن ستة أقسام هي الصناعة، التجارة الداخلية، اإلنشاءات، الخدمات، وتتألف م: مديرية المسوح اإلقتصادية -

 .اإلستخدام، النقل والسياحة

نتاج الحيواني، واإلنتاج إلاإلقتصاد الزراعي، وا: مديرية اإلحصاءات الزراعية والبيئة وتتألف من أقسام -

 .النباتي، والبيئة

إلى المكاتب اإلحصائية اإلقليمية التي ترتبط بأحد وهناك أربع مديريات أخرى تتألف منها الدائرة باإلضافة 

 :مساعدي المدير العام

التحليل والبرمجة، وأنظمة المعلومات : مديرية تكنولوجيا المعلومات، تتألف من خمسة أقسام هي -

 .الجغرافية، واإلدخال، وبنك المعلومات، والصيانة والدعم الفني

 .سمي، تنمية الموارد البشرية، وشؤن الموظفينمديرية تنمية الموارد البشرية، تتألف من ق -

المحاسبة، واللوازم والمشتريات، والخدمات اإلدارية : وتشمل أقساممديرية الشؤون المالية واإلدارية،  -

 .والصيانة، والديوان

 .العالقات العامة، واإلعالم والنشر والمطبعة: مديرية العالقات العامة، وتتألف من أقسام -

دير العام لإلحصاءات عدد من الوحدات واللجان منها مايتعلق باإلساليب اإلحصائية، والرقابة كما ترتبط بالم

ستشارات القانونية، فضالً عن الخبراء إلالداخلية، والمعايير والمنهجيات، والتخطيط والتنسيق والمتابعة، وا

  .فادة من خبراتهم كلما دعت الحاجةوالمستشارين الذين تتم اإلست

  .خراً قرار بتأسيس مركز تدريب إحصائي ضمن تشكيالت دائرة اإلحصاءات العامة وصدر مؤ-
  

  . األول، في الملحقيبين الهيكل التنظيمي للدائرة موضوع البحث) 1(والشكل رقم 
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  : دولة اإلمارات العربية المتحدة36/2

باطها المباشر بالوكيل المساعد بوزارة اإلقتصاد ويكون إرتاإلدارة المركزية لإلحصاء، ترتبط  :اسم الدائرة

قطاع التخطيط، وتتألف اإلدارة / لشؤون التخطيط واإلحصاء الذي يرتبط بدوره بوكيل وزارة اإلقتصاد

المركزية لإلحصاء من أقسام لإلحصاءات المالية واإلقتصادية، واإلحصاءات الديمغرافية، واإلحصاءات 

ط بوكيل الوزارة مباشرة، وهي اللجنة المركزية للتنسيق ترتبباإلضافة إلى إدارات الميدانية والعامة، 

اإلحصائي، وإدارة التنمية اإلدارية والجودة، وإدارة نظم المعلومات ويرتبط باألخيرة قسم للحاسب اآللي، 

  .لتدريباوقسم لمعالجة البيانات والنشرة، وقسم 

  .وضوع البحثكل التنظيمي لإلدارة ميوضح الهياألول في الملحق ) 2(والشكل رقم 

  :البحرين مملكة 36/3

الجهاز المركزي للمعلومات، يرتبط بمجلس الوزراء، ويتألف الجهاز من إدارة اإلحصاء التي :  الدائرةاسم

 وقسم اإلحصاءات قسم التعدادات والمسوح،: تتكون من مجموعة الخدمات المعلوماتية، وأربعة أقسام هي

   . والبيئية، وقسم الحسابات القوميةةاالجتماعيوقسم اإلحصاءات االقتصادية، 

  . األول، في الملحقيوضح الهيكل التنظيمي للجهاز المذكور) 3(والشكل رقم 

  :العربية السعوديةمملكة ال 36/4

من ترتبط بوزارة اإلقتصاد والتخطيط، وتتألف مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، :  الدائرة أسم

تصادية التي تتكون من إدارات إلحصاءات التجارة الخارجية، وإحصاءات اإلدارة العامة لإلحصاءات اإلق

كما تتبع مصلحة . األسعار واألرقام القياسية، وإحصاءات الدخل القومي، وإحصاءات القطاعات اإلنتاجية

اإلحصاءات العامة إيضاً اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واإلجتماعية، التي تتألف من إدارات 

  . الخدمات الحكومية، واإلحصاءات اإلجتماعية، واإلحصاءات السكانية والحيويةإحصاءات

وتعمل كل من اإلدارتين العامتين المذكورتين بإشراف نائب المدير العام للشؤون اإلحصائية الذي ترتبط به 

  .أيضاً فروع اإلحصاء في مناطق المملكة األربعة

ة اآللي، برئاسة نائب مدير عام، ويتألف المركز من إداراويتبع المصلحة أيضاً المركز الوطني للحاسب 

  .عمليات الحاسب اآلليإدارة برمجة النظم، وإدارة البرامج التطبيقية وإدارة خدمات المستفيدين، و

شؤون الموظفينن، : وتتبع المصلحة أيضاً اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية التي تتألف من إدارات

كما تتبع مدير عام المصلحة  ة، واإلتصاالت اإلدارية، والخدمات العامة، والطباعة والنشر،والشؤون المالي

  .ووحدة المتابعةكل من إدارة العالقات العامة، وإدارة التطوير اإلداري، ووحدة التحليل والتقارير، 

 المملكة العربية يبين الهيكل التنظيمي لمصلحة اإلحصاءات العامة فياألول في الملحق ) 4(والشكل رقم 

  .السعودية
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  :الجمهورية العربية السورية 36/5

  :المكتب المركزي لإلحصاء ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء يتألف المكتب من : إسم الدائرة 

 ثالث معاونيات لمدير المكتب تختص األولى بالشؤون اإلجتماعية والديمغرافية وترتبط بها كل من -

اءات السكانية واإلجتماعية، ومديرية إحصاءات القوى البشرية وقوة العمل وتختص واإلحصمديرية التعداد 

ومديرية المعاونية الثانية بالشؤون اإلقتصادية، وترتبط بها كل من مديرية التعداد واالحصاءات الزراعية، 

  .عارسواإلجتماعية، ومديرية التجارة واالاإلحصاءات اإلقتصادية، ومديرية الخدمات اإلقتصادية 

فتختص بالشؤون المعلوماتية، ترتبط بها مديرية الحاسب اآللكتروني، ومديرية مركز أما المعاونية الثالثة 

  .المعلومات والنظم الجغرافية

مديرية التخطيط والتعاون الفني، ومديرية الدراسات : األعمال الفنية أيضاً وهيثالث مديريات تمارس  -

  .الحسابات القوميةالسكانية واإلقتصادية، ومديرية 

  .مديريات اإلحصاء في المحافظات، وترتبط بها أربعة عشر دائرة إحصائية موزعة على المحافظات -

  .مديرية الشؤون اإلدارية والمالية -

  .مكتب اإلحصاء أيضاً، المجلس اإلستشاري والمستشارون وأمانة السر والرقابة الداخليةويرتبط ب -

 التدريب، وتشمل المعهد المتوسط اإلحصائي في دمشق والمعهد المتوسط المعاهد المتوسطة ومراكز -

اإلحصائي في الالذقية، باإلضافة إلى مركز التدريب اإلحصائي في دمشق، ومركز التدريب اإلحصائي في 

  .حلب

  . للمكتب المركزي لإلحصاء في سوريةييبين الهيكل التنظيماألول في الملحق ) 5(الشكل رقم 

  :ة السودانجمهوري 36/6

  .الجهاز المركزي لإلحصاء، يرتبط بوزارة مجلس الوزراء: إسم الدائرة

اإلدارة واإلدارة العامة للمسوحات والتعدادات اإلجتماعية، : يتكون الجهاز من أربع مديريات عامة وهي -

ل الميداني، العامة للمسوحات والتعدادات المالية واإلقتصادية، واإلدارة العامة للتنسيق اإلحصائي والعم

  .باإلضافة إلى اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

ويرتبط بالجهاز المركزي لإلحصاء أيضاً كل من معهد التدريب اإلحصائي والحاسب اآللي، ومركز  -

 .الحاسب اآللي، والمكتب التنفيذي، وإدارة البحوث والنشر، والعالقات العامة والتدريب

  .يوضح الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لإلحصاء في السوداناألول ق في الملح) 6(والشكل رقم 
  

  :جمهورية العراق 36/7

الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ويرتبط بوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، : إسم الدائرة

  :ويتألف الجهاز من

اإلحصاء الزراعي، واإلحصاء اإلنشائي، : تبرئاسة مدير عام، وترتبط بها مديريادائرة الشؤون الفنية  -

وإحصاء القوى العاملة، واإلحصاء وإحصاء النقل والمواصالت، واإلحصاء التربوي واإلجتماعي، 

السكاني، واإلحصاء الصناعي، وأحصاء التجارة، والحسابات القومية، ومسوحات األسر، باإلضافة إلى 

  .ها شعب لإلحصاء في األقضيةمديريات اإلحصاء في المحافظات والتي ترتبط ب
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األمور اإلدارية، واألمور الذاتية :  دائرة الشؤون اإلدارية برئاسة مدير عام، وترتبط بها مديريات -

 .والحسابات، والمضبرة والمراسالت، والمطبعة، والنشر والعالقات

اإلحصائية والقسم وترتبط برئيس الجهاز أيضاً، دائرة الحاسبة األلكترونية، ومركز التدريب والبحوث  -

 .القانوني وقسم التدقيق

  . األول، في الملحقيبين الهيكل التنظيمي للجهاز المذكور) 7(والشكل رقم 
  

  :دولة فلسطين 36/8

  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، يتألف الجهاز من : إسم الدائرة

 : للشؤون اإلحصائية وهيتعمل بإشراف مساعد رئيس الجهازإدارات عامة للشؤون اإلحصائية، خمس  -

اإلحصائي وتتألف من دوائر التخطيط والتنسيق، والكتب اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير والتنسيق  •

 . وإحصاءات العلم والتكنولوجياالسنوية، والمنهجيات،

اإلدارة العامة لإلحصاءات الجغرافية، وتتألف من دوائر إحصاءات المساكن وظروف السكن،  •

 .بيئة، وإحصاءات المصادر الطبيعية، وإحصاءات الزراعة، وإحصاءات السياحةوإحصاءات ال

اإلدارة العامة لإلحصاءات اإلقتصادية، وتتألف من دوائر إحصاءات الصناعة واإلنشاءات،  •

والقطاعات الخدمية، والتحليل والتنبؤات، واالسعار واألرقام القياسية، وإحصاءات التجارة الخارجية، 

 .لمالية والحكومية، والحسابات القوميةواإلحصاءات ا

إحصاءات السكان، وإحصاءات : وتتكون من دوائراإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واإلجتماعية،  •

التعليم والثقافة، وإحصاءات الصحة، وإحصاءات العمل، وإحصاءات معايير المعيشة، واإلحصاءات 

 .اإلجتماعية

 .العمليات الفنية، والخرائط والسجالت المركزية: منللتعدادات وتتألف اإلدارة العامة  •

 :مساعد آخر لرئيس الجهاز وهيعامة لشؤون الخدمات المساندة، تعمل بإشراف  ثالث ادارات -

تطوير األنظمة، والدعم الفني، : دوائرالمعلومات والحاسوب، وتتألف من اإلدارة العامة ألنظمة  •

 ومعالجة البيانات، والنشر والتوثيق،

دائرة التنسيق والمتابعة، ودوائر كل من وسط : دارة العامة للمسوح والعمل الميداني، وتتألف مناإل •

ربية، وشمال الضفة الغربية، وجنوب الضفة الغربية، باإلضافة إلى دوائر اإلحصاء في غالضفة ال

ائرة الشؤون وددائرة المسوح الميدانية، والدائرة الفنية، :  بمدير عام شؤون غزة وهيةغزة المرتبط

 .اإلدارية

شؤون الموظفين، والخدمات اإلدارية، : اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية، وتتألف من دوائر •

 .واللوازم والمشتريات، والمالية

، مجلس الجهاز، والمجلس اإلستشاري، باإلضافة إلى المستشار القانوني، ويرتبط برئيس الجهاز ايضاً -

مكتب رئيس فضالً عن رتبط به دائرة المشاريع وبرامج التمويل، تالجهاز الذي ومدير عام مكتب رئيس 

 .الجهاز، والرقابة الداخلية، والعالقات العامة

  . األول، في الملحقيبين الهيكل التنظيمي للجهاز المذكور) 8(والشكل رقم 
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  :دولة قطر 36/9

 : يتألف الجهاز من ثالث دوائر إحصائية هي،يرتبط بولي العهد في دولة قطر،  اإلحصاءجهاز: إسم الدائرة

 : الديمغرافية والتحليل اإلحصائي، وتتكون من األقسام األتية–دائرة اإلحصاءات اإلجتماعية  -

 .قسم التحليل واإلحصاءات السكانية •

 .قسم اإلحصاءات اإلجتماعية •

 .قسم إحصاءات السجالت اإلدارية •

 .قسم إحصاءات البيئة والتنمية المستدامة •

 : األتيةئرة التعدادات ومسوح األسر واألساليب اإلحصائية وتتألف من األقسامدا -

 .قسم تعدادات السكان والمساكن •

 .قسم أساليب المسوح اإلحصائية واألسرية •

 .قسم العمليات الحقلية والمكتبية •

 : األتيةدائرة اإلحصاءات اإلقتصادية والحسابات القومية وتتألف من األقسام -

 .لقومية والمؤشرات اإلقتصاديةقسم الحسابات ا •

 .قسم إحصاءات التجارة واألسعار •

 . اإلطار العام–قسم أساليب المسوح اإلقتصادية  •

 .قسم إحصاءات اإلنتاج القطاعي •

 :أما الدوائر األخرى التي يتشكل منها الجهاز فهي

 :دائرة تكنولوجيا المعلومات وتتكون من األقسام األتية -

 .افيقسم نظام المعلومات الجغر •

 .قسم األنظمة والطباعة اآللكترونية •

 .قسم العمليات والدعم الفني •

 . السكانية–قتصادية واإلجتماعية إلقسم التطبيقات ا •

 :الدائرة اإلدارية والمالية وتتألف من األقسام األتية -

 .قسم الموارد البشرية •

 .قسم المالية •

 .قسم الخدمات اإلدارية •

الذي ورئيس الجهاز نائب رئيس الجهاز الذي يعمل بإشراف لر وتعمل هذه الدوائر باإلشراف المباش

 .ترتبط به أيضاً كل من وحدة التعاون الفني ووحدة اإلتصاالت

  . اإلحصاء في قطرجهازيبين الهيكل التنظيمي لاألول في الملحق ) 9(والشكل رقم 
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  :دولة الكويت 36/10

اعد لشؤون اإلحصاء في وزارة سدائرة بالوكيل الماإلدارة المركزية لإلحصاء، ترتبط ال: إسم الدائرة

  :التخطيط، وتتألف من ثالث إدارات إحصائية هي 

 :التعداد واإلحصاءات السكانية، وتتكون من ثالث دوائر إحصائيةإدارة  -

    مراقبة التعداد وتصميم العينات •

  تتكون كل من هذه الدوائر من قسمين لإلحصاءات   مراقبة اإلحصاءات الحيوية •

    مراقبة إحصاءات العمل والمعيشة •
 

 :وتتكون من ثالث دوائر إحصائية ،االقتصاديةإدارة اإلحصاءات  -

 . تتألف من قسمين لإلحصاءات–مراقبة البحوث اإلقتصادية  •

 .إحصائيةأقسام   تتألف من ثالثة –مراقبة اإلحصاءات المالية والحسابات القومية  •

 .تتألف من قسمين إحصائيين –ياسية مراقبة إحصاءات األسعار واألرقام الق •
  

 : إحصائية هيدوائرإدارة اإلحصاءات التجارية والزراعية والخدمات، تتكون من ثالث  -

    مراقبة إحصاءات التجارة الخارجية •

  تتألف كل من هذه الدوائر من قسمين إحصائيين      مراقبة اإلحصاءات الزراعية •

    مراقبة إحصاءات الخدمات والنقل •

 : أيضاً اإلدارات اآلتيةبالدائرة المركزية لإلحصاءط وترتب

 :إدارة الحاسوب والبحوث والتدريب وتتكون من -

  مراقبة الحاسب اآللي •

  مراقبة البحوث والتدريب •

  

      وتتألف كل منهما من قسمين

  :إدارة المطبوعات والنشر وتتكون من -

  مراقبة المطبعة والرسم البياني •

  مراقبة النشر والتوزيع •

  

  من قسمين    وتتألف كل منهما 

  : كل من بالدائرةوكذلك ترتبط 

 . وتتألف من قسمين–مراقبة المكتب الفني  •

قسم و وتتألف من قسم للشؤون اإلدارية والمالية واألفراد، –مراقبة الشؤون اإلدارية والمالية واألفراد  •

 .لإلعالم والعالقات العامة

  . األول، في الملحقللدائرة المذكورةنظيمي يبين الهيكل الت) 10(والشكل رقم 
  

  :الجمهورية اللبنانية 36/11

إدارة اإلحصاء المركزي، ترتبط هذه اإلدارة برئاسة مجلس الوزراء وتتألف من ثالث مصالح : إسم الدائرة

  : وهيتتولى العمل اإلحصائي في الدولةإحصائية 



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةدراسة عن   اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 
  

  

  
  

  

 32

يرتبط بها كل من مكتب بيروت ومكتب إقليمي مصلحة العمليات الميدانية واإلحصاءات اإلقليمية، و -

  .في كل محافظة

مصلحة إحصاءات القطاع المنزلي واإلجتماعي، وتتكون من دائرة إحصاءات اإلسكان، ودائرة  -

 .إحصاءات قوى اليد العاملة، باإلضافة إلى فرق العمل اإلحصائي

ة إحصاءات التجارة مصلحة قطاع اإلنتاج، وتتألف من دائرة إحصاءات قطاع اإلنتاج ودائر -

 .الخارجية، ودائرة األسعار، وإحصاءات التجارة الداخلية، باإلضافة إلى فرق العمل اإلحصائي

 تشكيالت هذه اإلدارة، مصلحة للتنسيق والمحاسبة الوطنية وتتضمن فرق عمل حسب تتضمنكما  -

 .مقتضيات برنامج العمل

لي، وتتكون من دائرة العمل اآللي ودائرة مصلحة المركز اآلأيضاً وترتبط باإلدارة اإلحصائية  -

 .التحليل والبرمجة

والنشر والطباعة، وتتألف من دائرة الطباعة، ودائرة مصلحة للتوثيق أيضاً وترتبط بهذه اإلدارة  -

 .النشر ودائرة التوثيق

كما يحتوي الهيكل التنظيمي إلدارة اإلحصاء على مصلحة الديوان، وتتألف من الدائرة اإلدارية،  -

 .لمحاسبة، ودائرة التجهيزات واللوازماودائرة 

  . األول، في الملحقيوضح الهيكل التنظيمي لإلدارة المذكورة) 11(والشكل رقم 
  

  

  

  :الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى 36/12

  :وتتألف من خمسة أقساماإلدارة العامة لإلحصاء والتعداد وترتبط بالهيئة العامة للمعلومات : إسم الدائرة

ويتكون من أربع وحدات إحصائية، تتعلق بتجميع األسعار، واإلحصاء قسم اإلحصاءات اإلقتصادية،  -

  .الصناعي، وإحصاءات التجارة الخارجية، وإحصاءات التجارة الداخلية

وية، قسم اإلحصاءات الديمغرافية، ويتألف من ثالث وحدات إحصائية، تختص األولى باإلحصاءات الحي -

 .والثانية بالتعدادات والمسوح السكانية، والثالثة تعنى بالمؤشرات الديمغرافية

 األولى تهتم ببحوث التنمية، والثانية تختص باعداد التقرير الوطني يتكون من وحدتين، قسم الخدمات،  -

 .للتنمية البشرية

 التي تنفذها اإلدارة ويكون مسؤوالً عن تحديد المنهجيات لألعمال اإلحصائيةقسم المنهجيات،  -

 .بالتعاون والتنسيق مع القسام األخرى اإلحصائية

قسم تجميع البيانات، ويتألف من وحدتين، تختص األولى باإلحصاءات الدورية وتكون الثانية مسؤولة  -

 .عن اإلحصاءات الجارية

  . األول، في الملحقيبين الهيكل التنظيمي لإلدارة موضوع البحث) 12(والشكل رقم 
  

  :جمهورية مصر العربية 36/13

  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ويرتبط بوزارة التنمية اإلقتصادية: إسم الدائرة

المركزية واللجان والدوائراإلحصائية والمراكز إضافة يتكون الجهاز من عدد كبير من القطاعات واإلدارات 

  :ر في عموم الدولة، وكمايليتنتش التي اإلدارات المتعلقة بالتعبئة العامةإلى 
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  : قطاع اإلحصاء ويتكون من-

إلحصاء، تتألف من تسع إدارات عامة لإلحصاءات والتخطيط والمتابعة تشمل لاإلدارة المركزية  •

اإلحصاءات الزراعية والصناعية والمالية والسكان والعمل وإحصاءات التجارة والنقل والخدمات 

 .يئة إضافة إلى التخطيط والمتابعة والبحوث اإلحصائية والعيناتواإلسكان والموازين القومية، والب

اإلدارة المركزية للتعداد، وتتكون من اإلدارة العامة للتعدادات السكانية واإلدارة العامة للتعدادات  •

 .اإلقتصادية

اإلدارة المركزية لشؤون مركز األبحاث والدراسات السكانية، وتتكون من اإلدارة العامة لبحوث  •

 .لخصوبة وتقديرات السكان، وإدارة بحوث العمالة والهجرة، وإدارة بحوث الدراسات الصحيةا

اإلدارة المركزية لشؤون المركز القومي للتدريب اإلحصائي وتتكون من اإلدارة العامة لإلحصاء  •

 واإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واإلدارة العامة للمواد المعاونة، وإدارة تخطيط وتنفيذ

 .البرامج

 : منالفروع اإلقليمية، ويتألفقطاع  -

وتتألف من ست إدارات عامة لمتابعة اإلحصاءات اإلدارة المركزية لمتابعة اإلحصاءات اإلقليمية، •

 .القطاعية واإلقتصادية والدراسات إضافة إلى إدارة مراقبة الجودة

 .الكبرىاإلدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة واإلحصاء ألقليم القاهرة  •

 .اإلدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة واإلحصاء إلقليم الوجه البحري •

 .اإلدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة واإلحصاء إلقليم قناة السويس •

 .اإلدارة المركزية لشؤون التعبئة العامة واإلحصاء إلقليم الوجه القبلي •

دارات العامة لإلحصاءات والبحوث التعبوية إضافة من اإلوتشمل كل من هذه اإلدارات المركزية عدداً 

  .إدارات للدراسات والبحوث والمتابعة والشؤون الفنية واإلدارية

 :قطاع تكنولوجيا المعلومات ويتألف من -

اإلدارة المركزية للحاسب األلي، وتتكون من خمس إدارات عامة، للتجهيز والمراجعة، وتجهيز  •

دمات الصحية واإلجتماعية، وبرمجيات اإلحصاءات الحيوية، البيانات، وبرمجيات بيانات الخ

 .وبرمجيات بيانات الصناعة والتشييد

رد وا بيانات الماإلدارة المركزية لنظم المعلومات، وتتألف من أربع إدارات عامة لبرمجيات •

 .البشرية، والتجارة والمؤشرات، والنقل والمواصالت واإلتصاالت وبنك المعلومات

ركزية للدعم الفني والتطوير، وتتكون من أربع إدارات عامة، للتوثيق ونظم المعلومات اإلدارة الم •

 .الجغرافية وتطوير المشروعات وهندسة الحاسبات والبرمجيات إضافة إلى إدارة التسويق

وتشمل إدارتين عامتين للتدريب، وللبحوث المعلومات اإلدارة المركزية للتدريب على تكنولوجيا  •

 .والتطوير

 .يرتبط بهذا القطاع ايضاً إدارة عامة للشؤون الفنية والتخطيط والمتابعة وإدارة الشؤون الفنية واإلداريةو
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قطاع التعبئة العامة، ويتكون من ثالث إدارات مركزية للتخطيط وتعبئة الموارد البشرية،  -

عامة واإلدارات واإلنتاجية ودراسات وبحوث التعبئة العامة، وكل منها يتألف من عدد اإلدارات ال

 .المتعلقة بمهام ومسؤليات هذا القطاع

 :قطاع األمانة العامة، ويتألف من -

 .اإلدارة المركزية للشؤون المالية واإلدارية، وتتكون من إدارتين عامتين •

اإلدارة المركزية للشؤون الهندسية والصيانة، وتتكون من إدارتين عامتين، لإلعمال الهندسية،  •

 .شؤون المقروالصيانة، وإدارة 

دارة المركزية للتنمية اإلدارية، وتشمل إدارتين عامتين، للتنظيم واإلدارة، ولشؤون العاملين، إلا •

وترتبط بهذا القطاع أيضاً اإلدارة العامة للشؤون القانونية، وكل من إدارة التفتيش المالي واإلداري، 

 .وإدارة الحسابات

  :ويتكون الجهاز أيضاً من 

ية لشؤون مكتب رئيس الجهاز، المؤلفة من ست إدارات عامة للتنسيق وللشؤون الفنية اإلدارة المركز •

  .ضافة إلى إدارة خدمة المواطنينإوتقييم ومراقبة جودة البيانات والعالقات العامة ولإلمن والمتابعة، 

  .كما ترتبط بالجهاز لجنة إستشارية للتخطيط والتنسيق اإلحصائي

يبين الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في األول  في الملحق) 13(والشكل رقم 

  .جمهورية مصر العربية على مستوى القطاعات

  :المملكة المغربية 36/14

مديرية اإلحصاء، وترتبط بالمندوبية السامية للتخطيط وتتألف من مصلحة التعاون والتنسيق : إسم الدائرة

  : أقسام إحصائية هياإلحصائي باإلضافة إلى خمسة

  .قسم األرقام اإلستداللية اإلحصائية -

 .قسم البحوث لدى األسر -

 .قسم إحصاء السكان والحالة المدنية -

 .قسم اإلحصاء اإلقتصادي والبحوث لدى المؤسسات -

  .قسم اإلحصاءات العامة -

  .كما تضم مديرية اإلحصاء المغربية قسم الخرائطية ونظام المعلومات الجغرافية

  .عالميات، وقسم حول التشغيل، وقسم الطباعة والنشر، وقسم تدبير الوسائلإلة إلى قسم اباإلضاف

  . األول، في الملحقيبين الهيكل التنظيمي للدائرة موضوع البحث) 14(والشكل رقم
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  :الجمهورية اليمنية 36/15

لي، يتكون الجهاز من أربعة والتعاون الدوالجهاز المركزي لإلحصاء، ويرتبط بوزير التخطيط : إسم الدائرة

ترتبط كل أربع إدارات بوكيل مساعد لوكيل الجهاز، إضافة إلى أربع إدارات عشر إدارة عامة إحصائية، 

  :عامة ترتبط بالوكيل مباشرة، وهناك خمس إدارات عامة ترتبط برئيس الجهاز، وكما مبين في أدناه

 :إلحصاء اإلقتصادي وتتألف مناإلدارات العامة المرتبطة بالوكيل المساعد لقطاع ا -
 .االدارة العامة للحسابات القومية والموازين اإلقتصادية والسلعية •

 .لإلحصاءات السلعيةاإلدارة العامة  •

 .لإلحصاءات الخدميةالعامة اإلدارة  •

  .اإلدارة العامة إلحصاءات التجارة •

 : والسكاني وتتألف مناإلدارات العامة المرتبطة بالوكيل المساعد لقطاع اإلحصاء اإلجتماعي -
 .اإلدارة العامة لتخطيط التعدادات والمسوحات اإلحصائية •

 .اإلدارة العامة للخرائط والعينات •

 .اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية والحيوية •

 .اإلدارة العامة لإلحصاءات اإلجتماعية •

 :ات ويتكون مناإلدارات العامة المرتبطة بالوكيل المساعد لقطاع التجهيز اآللي والدراس -
 .اإلدارة العامة للحاسبات والشبكة األلية •

 .اإلدارة العامة لتحليل النظم والبرمجة •

 .اإلدارةالعامة لإلطر والتقسيمات اإلدارية والتجارية •

 .اإلدارة العامة للتوثيق •

 .اإلدارة العامة للتجهز المكتبي •

 .اإلدارة العامة للتحليل والدراسات •

 :تبطة بوكيل الجهاز فهيأما اإلدارات العامة المر -

 .اإلدارة العامة للفروع •

 .اإلدارة العامة للخدمات والصيانة •

 .اإلدارة العامة لشؤون الموظفين •

 .اإلدارة العامة للترويج والنشر •

 :اإلدارات العامة المرتبطة برئيس الجهاز فهي -

 .اإلدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش •

 .ةاإلدارة العامة للشئون القانوني •

 .اإلدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات •

 .اإلدارة العامة للسكرتارية والعالقات العامة •

 .اإلدارة العامة للتعاون الفني •

 :التشكيالت األتيةأيضاً وترتبط برئيس الجهاز 

 .المكتب الفني •
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 .مركز التدريب اإلحصائي •

 .مكتب رئيس الجهاز •

 .مجلس الجهاز •

يبين الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لإلحصاء في األول  في الملحق) 15(والشكل رقم 

  .يةاليمنالجمهورية 
  

 من المناسب نهما الدول العربية األخرى التي لم تتوفر عن أجهزتها اإلحصائية المعلومات الكافية، فاأ 37

ى إستعراض ماقدمته تلك األجهزة من معلومات بخصوص العمليات اإلحصائية التي تجريها إستناداً إل

 :وكمايلي. قوانينها أو تنظيماتها اإلدارية

 : الجمهورية التونسية37/1

 المنظومة الوطنية لإلحصاء في تزويد مهمةتتمثل "  بان 1999 لسنة 32ورد في قانون عدد  -

اإلدارات العمومية والمؤسسات اإلقتصادية ووسائل اإلعالم والباحثين وسائر المواطنين بالمعلومات 

  ".لقة بالمجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئة وغيرهااإلحصائية المتع

تتمتع هياكل المنظومة الوطنية لإلحصاء باإلستقاللية العلمية وتقوم بمهامها وفق المصطلحات "  -

وتتولى جمع المعلومات ومعالجتها . والضوابط المنهجية والتقنيات المتعارف عليها في هذا الميدان

ير والمتطلبات التي يقتضيها إنتاج المعلومة اإلحصائية الجيدة في نطاق وخزنها ونشرها وفق المعاي

 ".الحياد والموضوعية

تتكون المنظومة الوطنية لإلحصاء من هياكل ومؤسسات مكلفة بجمع ومعالجة وخزن وتحليل ونشر " -

 :، وتشمل المنظومة الوطنية لإلحصاء على"اإلحصائيات وبتنسيق النشاط اإلحصائي

وتتمثل مهماته في إبداء التوجيهات العامة للنشاطات اإلحصائية / المجلس الوطني لإلحصاء •

 .الوطنية وتحديد األولويات لألعمال اإلحصائية

لمنظومة الوطنية لإلحصاء ويمثل الهيكل التنفيذي المركزي ل/ المعهد الوطني لإلحصاء  •

ع المعلومات اإلحصائية وتحليلها جميتومكلف بالتنسيق الفني لألنشطة اإلحصائية، ويتولى 

ونشرها بالتنسيق مع الهياكل اإلحصائية األخرى، ويتولى أيضاً تنظيم التوثيق اإلحصائي، 

 .وإعداد دليل سنوي حول مختلف النشاطات اإلحصائية

وتتولى جمع المعلومات اإلحصائية غير / الهياكل اإلحصائية العمومية المختصة األخرى  •

على ان تقوم بإعالم . إلنجاز الدراسات التي تقوم بها في نطاق نشاطاتهاالمتوفرة الالزمة 

 .المجلس الوطني لإلحصاء بذلك

وتقوم بإعداد األطر الفنية في اإلحصاء بالمدارس والمعاهد / مؤسسات التكوين في اإلحصاء  •

 .العليا المختصة
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 :الجزائرية الجمهورية 37/2

 لإلحصاءات بالجزائر مكلفة بجمع ومعالجة ونشر مركزيةالديوان الوطني لإلحصاءات، مؤسسة  -

وبموجب التعديالت الجارية على المراسيم . المعلومات اإلحصائية اإلجتماعية واإلقتصادية

التشريعية المتعلقة باإلحصاءات يكون الديوان الوطني لإلحصائيات مكلفاً بتنظيم وتنسيق األعمال 

 وتوفير ونشر المعلومات ويضمن الديوان توفير المعلومات حصائية وإنجاز المسوحات الشاملة،اإل

والتحاليل اإلحصائية والدراسات اإلقتصادية الضرورية إلعداد ومتابعة السياسات اإلقتصادية 

كما يتولى إعداد ونشر األرقام اإلستداللية ومؤشرات . واإلجتماعية التي تعدها السلطات العمومية

والمسوحات واألعمال اإلحصائية ة ويسير التسجيالت اإلحصائية اإلقتصاد الوطني وحسابات األم

 .األخرى

وتشمل مسؤوليتها تحديد المبادئ العامة المتعلقة بإنتاج اإلعالم /  الوطنية حصائيةإلالمنظومة ا -

اإلحصائي واإلطار التنظيمي بما في ذلك حقوق األشخاص الطبيعيين والمعنويين في مياديين إنتاج 

ائي وحفظه وإستعماله ونشره، ويقصد باإلعالم اإلحصائي كل إعالم كمي أو نوعي اإلعالم اإلحص

يمكن من اإلطالع على وقائع إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية بواسطة األرقام والتي تعتبر معلومة 

اإلعالم اإلحصائي ويعالجه وينشره، ماعدا إحصائية، ويمكن ألي شخص طبيعي أومعنوي ان ينتج 

إلحصائي عن مصالح الدولة أو المصالح التي تنتفع بالتسجيل اإلحصائي الذي هو إقرار اإلعالم ا

 يتبع األمالك هطابع المنفعة العمومية للتحقيقات والدراسات واألعمال اإلحصائية، فانبالدولة 

 .العمومية

ويكون مسؤوالً عن إعداد السياسة الوطنية لإلحصاء واإلعالم  /المجلس الوطني لإلحصاء  -

اإلقتصادي وتنسيق وإعداد ومراقبة تنفيذ البرامج الوطنية والقطاعية اإلحصائية طبقاً للسياسة 

الوطنية، وتحديد مناهج وطرق حساب وتركيب كل األرقام اإلستداللية والمؤشرات والمجاميع 

والحسابات المكونة للمراجع الرسمية، وتطوير نشر المعلومات اإلحصائية، ويمكن ان ينشئ لجنة 

 .أو لجان دائمة توكل لها القيام بمهام إحصائية محددة
 

  الذي يحدد تنظيم وسير024-2006، وجاء في المرسوم رقم اإلسالمية الموريتانية الجمهورية 37/3

 : المجلس الوطني لإلحصاء مايليالعمل في

ى عدد من لإالمجلس الوطني لإلحصاء ويكون برئاسة وزير الشؤون اإلقتصادية والتنمية باإلضافة  -

أعضاء الحكومة وممثلي اإلدارات العمومية المعنية وممثلي مستخدمي المعلومات اإلحصائية 

 .وشخصيات مختارة على أساس كفاءتها في مجال المعلومات اإلحصائية

يساعد المجلس الوطني لإلحصاء مكتب دائم ينتخبه المجلس من بين أعضاءه، يشمل باإلضافة إلى  -

من المجلس ويكون مسؤوالً عن إعداد مشروع برنامج اإلحصاء الوطني الرئيس، تسعة أعضاء 

 .الذي يتم عرضه على المجلس الوطني لإلحصاء

الوطني لإلحصاء ويكون برئاسة المكتب الوطني لإلحصاء، ويعتبر السكرتارية الدائمة للمجلس  -

 .المدير العام للمكتب
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جاالت اإلحصاء اطات المقررة في ميرسم البرنامج الوطني لإلحصاء في كل سنة مجموع النش -

 .والمسوح اإلحصائية، ويحدد األهداف واألجال لتنفيذ البرامج اإلحصائية

السنة يتم عرض مشروع البرنامج الوطني لإلحصاء على المجلس الوطني لإلحصاء قبل منتصف  -

ؤل عن المكتب السابقة لتنفيذ البرنامج لدراسته وإبداء التوجيهات بشأنه، عندئذ يحدد الوزير المس

 .الوطني لإلحصاء تفاصيل الالئحة النهائية ألعمال البرنامج والبدء بتنفيذها في مطلع العام الجديد

لجنتين متخصصتين دائميتين داخل المجلس الوطني لإلحصاء، تكون األولى مسؤلة عن يتم إنشاء  -

ة ووسائل نشرها وجودة  والطرق والمفاهيم اإلحصائيجودة البيانات اإلحصائية وانسجام المعايير

  .إستخدامها

وتعمل اللجنة الثانية على ضمان إحترام قواعد أخالقيات المهنة وإحترام المبادئ األساسية  -

  .لإلحصاء الرسمي

متخصصة دائمة أو لجان قطاعية تتولى دراسة مواضيع ويستطيع المجلس إنشاء لجان أخرى  -

  .إحصائية خاصة
  

 :سلطنة ُعمان 37/4

 من القانون اإلحصائي الصادر بموجب مرسوم سلطاني  رقم )1(من المادة ) هـ (بموجب الفقرة -

المديرية العامة لإلحصاءات اإلجتماعية أو المديرية العامة لإلحصاءات كل من  تكون ) 2001/ 29(

 بوزارة اإلقتصاد الوطني هي الجهة المسؤولة عن جمع البيانات اإلحصائية من خالل اإلقتصادية

وتكون المديرية العامة هي الجهة المسؤلة عن نشر البيانات اإلحصائية . حصائية المختلفةالمسوح اإل

ونتائج المسوح اإلحصائية والتعداد السكاني وفقاً لخطة عمل سنوية، وتتولى أيضاً توحيد المعلومات 

متين الخاصة بكل من المديريتين العاوتنسيقها وتحليلها وإعدادها للنشر، وفيمايلي التشكيالت 

 :المذكورتين

 :المديرية العامة لإلحصاءات اإلجتماعية وتتألف من الدوائر اآلتية •

 مكتب التعداد الوطني 

 دائرة اإلحصاءات اإلدارية 

 دائرة اإلحصاءات اإلجتماعية 

 :المديرية العامة لإلحصاءات اإلقتصادية وتتألف من الدوائر المبينة في أدناه •

 .دائرة الحسابات القومية 

 .حصاءات التجارة الداخلة والخارجةدائرة إ 

 .دائرة المسوحات اإلقتصادية 

 :مركز المعلومات والنشر ويتكون من •

 .دائرة نظم المعلومات 

 .دائرة الحاسب اآللي والدعم الفني 

 .دائرة المعلومات الجغرافية 
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 .دائرة النشر والتوثيق 

 .مكتب المعلومات التنموية •

البيانات اإلحصائية الخاصة بها وفق خطة سنوية مصدق وتنشر يجوز للجهات الحكومية ان تجمع  -

عليها من قبل اللجنة اإلستشارية المشكلة برئاسة األمين العام للوزارة، على ان تزود المديرية العامة 

 .لإلحصاءات بنسخة من هذه البيانات

من قبل مركز يتم إصدار الكتاب السنوي لإلحصاءات الوطنية والنشرات اإلحصائية الدورية بأنواعها  -

 .المعلومات والنشر بوزارة اإلقتصاد الوطني

برئاسة األمين العام من القانون المذكور يتم تشكيل لجنة إستشارية لإلحصاء ) 9(بموجب المادة  -

لوزارة اإلقتصاد الوطني وعضوية عدد من وكالء الوزارات ذات العالقة والرئيس التنفيذي للبنك 

طة عمان وكل من مدير عام اإلحصاءات اإلجتماعية ومدير عام المركزي العماني وممثل عن شر

 :اإلحصاءات اإلقتصادية، وتتولى هذه اللجنة

 .إعتماد الخطط اإلحصائية التي تعدها الوزارة والجهات الحكومية األخرى •

 .حصائية بالسلطنةإلتنسيق األعمال واألنشطة ا •

 .حصائيةيات للدراسات والمسوحات والتعدادات اإلوتحديد األول •

 .توحيد المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية بالسلطنة •

  .إلخ ... الموافقة على نشر نتائج االحصاءات الرسمية •
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  الدول النامية غير العربية بعض جهزة اإلحصائية في الهياكل التنظيمية لأل -ب
  

  : إدارة اإلحصاء األندنوسية الوطنية38/1

لسنة ) 16( إحصائياً شبه مركزي، وبموجب قانون اإلحصاء رقم  تعتبر إدارة اإلحصاء األندنوسية جهازاً- 

 يتم تنفيذ بعض المسوحات اإلحصائية من قبل دوائر حكومية متعددة تشارك فيها وكاالت ابحاث 1997

بينما تتولى اإلدارة المذكورة قيادة األعمال اإلحصائية ووضع . متخصصة ذات عالقة بتلك المسوحات

كما . وائر الحكومية األخرى والوكاالت التي تساهم في تنفيذ العمليات اإلحصائيةاألسس والتعليمات للد

تتولى إدارة اإلحصاء األندنونسية تطوير المعايير والتصانيف والتعاريف والمفاهيم اإلحصائية في المجاالت 

ستعانة بها من قبل المختلفة، من خالل الدراسات واألبحاث التي يقوم بها العاملون في اإلدارة المذكورة لإل

  .الدوائر والوكاالت األخرى، إضافة إلى تطوير اإلحصاءات الوطنية بشكل عام

 كما تتولى إدارة اإلحصاء األندنوسية، إتخاذ جميع اإلجراءات من دراسات ومتابعة وإرشاد لضمان - 

ألعمال التخطيطية تحقيق إحصاءات دقيقة ومعتمدة على المستويين الوطني والمحلي من أجل إستخدامها في ا

ورسم السياسات في المجاالت المختلفة، بما يخدم أغراض الحكم الالمركزي في البالد، لذا فان إنجازها 

للمعلومات اإلحصائية الدقيقة والمتكاملة إضافة إلى تنسيق العمليات اإلحصائية يعبر عن كفاءة النظام 

رة بذل أقصى الجهود لتوفير الموارد المادية األمر الذي يتطلب من اإلدارة المذكو. اإلحصائي لديها

والبشرية الالزمة لتنفيذ برامجها اإلحصائية التي تشمل توفير البيانات اإلحصائية األساسية واألعمال 

كما . األخرى بما يضمن مواجهة الطلب المتزايد على البيانات اإلحصائية المختلفة مع ضمان دقتها وجودتها

 األندنوسية على تطوير القدرات اإلحصائية والمهنية بما يضمن تمكنها من التعامل تعمل اإلدارة اإلحصائية

  .مع التطورات العلمية والتكنولوجية

 تم تأسيس مجلس إستشاري يتألف من ذوي الخبرة واإلختصاص من الجامعات وممثلين حكوميين ورجال - 

 للجهات التي تقوم بالعمليات اإلحصائية، أعمال ومن منظمات المجتمع المدني، لتقديم اإلستشارة واإلرشاد

  .ومساعدتها في حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ البرامج اإلحصائية المختلفة

) 440(دائرة إحصاء على مستوى المحافظات، إضافة إلى ) 33( تتألف إدارة اإلحصاء األندنونسية من - 

  . موظف إحصاء واحد على األقل لكل منطقة في البلدياتدائرة إحصاء فرعية على مستوى البلديات، ومن 

  :ويمكن إيجاز اإلعمال اإلحصائية التي تتوالها إدارة اإلحصاء األندنوسية بمايلي- 
توفير البيانات اإلحصائية األساسية على المستوى الوطني الشامل التي تتضمن التعدادات والمسوحات  •

 . في المجاالت المختلفةاإلحصائية الشاملة ذات األغراض المتعددة

اإلحصاءات القطاعية، وتتضمن اإلحصاءات القطاعية في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية التي يتم  •

 .إنجازها بصورة مستقلة أو بالتعاون مع الدائرة اإلحصائية ذات العالقة

اإلغراض التربوية اإلحصاءات الخاصة، وتشمل البيانات اإلحصائية التي تلبي إحتياجات قطاع اإلعمال و •

مراكز أو والثقافية واألمور المتعلقة بإحتياجات المجتمع المدني، والتي غالباً مايتم إنجازها من قبل 

وكاالت أبحاث خاصة، ضمن إطار التعليمات واإلرشادات التي تضعها وتقررها إدارة اإلحصاء 

  .األندنونسية
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  : Federal Bureau of Statistics (NSC)اإلدارة اإلحصائية الفدرالية الباكستانية  2/ 38

ضمن تشكيالت قسم الشؤون     )CSO(بعد ان نالت الباكستان إستقاللها تأسست دائرة مركزية لإلحصاء           .1

 تم تحويل الدائرة المذكورة إلى قسم مستقل بناء علـى           1972اإلقتصادية في وزارة اإلقتصاد، وفي عام       

). FBS( ليصبح اإلدارة اإلحصائية الفدرالية 1981مه في عام توصية من بعثة البنك الدولي، ثم أعيد تنظي    

ومنذ ذلك الحين أخذت اإلدارة المذكورة على عاتقها توفير المعلومات الدقيقة والشاملة لمـستخدميها فـي         

القطاعين العام والخاص إضافة إلى المنظمات الوطنية والدولية، فضالً عن إجراء الدراسات المتـضمنة              

ات الفنية المتعلقة باألساليب اإلحصائية وإستخدام التكنولوجيـا لمواجهـة الطلـب علـى              تحديث المعلوم 

 .المعلومات بشكل عام

 :ويمكن تلخيص المهام األساسية إلدارة اإلحصاء الباكستانية بمايلي .2

 .جمع وتحليل البيانات اإلحصائية لمختلف القطاعات اإلقتصادية في البالد  - أ 

 .سكانإعداد البيانات المتعلقة بال -ب 

 .تجهيز الوزارات الفدرالية وحكومات األقاليم والمنظمات األخرى بالمعلومات اإلحصائية - ج 

 إعداد البحوث المتعلقة بتطوير اإلحصاءات - د 

 تبادل المعلومات اإلحصائية مع الدول األجنبية - ه 

 تقديم اإلستشارات الفنية وتنسيق العمل اإلحصائي مع اإلدارات األخرى في البالد -و 

 المفاهيم والتعاريف والتصانيف اإلحصائية على المستوى الوطنيوضع وتقييم  -ز 

 إعتماد المشاريع اإلحصائية التي تنفذها مختلف المنظمات - ح 

 تقييم كفاءة األساليب المستخدمة في التقديرات للبيانات اإلحصائية - ط 

) FBS(كـستانية   أما أهم النشاطات واألعمال اإلحصائية التي تقوم بها اإلدارة اإلحصائية الفدراليـة البا             .3

فتشمل جمع وتهيئة البيانات اإلحصائية لمختلف القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية، ويمكـن تلخيـصها             

 :بمايلي

 :المجموعة األولى وتتضمن  )أ (

 إحصاءات األسعار •

 إحصاءات القوى العاملة •

 اإلحصاءات الديمغرافية •

 إحصاءات دخل ونفقات األسرة •

 جتماعية لألسرةإحصاءات حول األوضاع اإلقتصادية واإل •

 إحصاءات البناء والتشييد للقطاع الخاص •

 : المجموعة الثانية وتشمل )ب (

 إحصاءات الصناعات التحويلية •

 اإلحصاءات الزراعية •

 اإلحصاءات اإلجتماعية، كالتربية والتعليم والصحة والثقافة والرياضة •
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 إحصاءات المعادن والكهرباء •

 إحصاءات قطاع األعمال واإلتصاالت •

 : المتعلقة بالسجالت اإلدارية وتشمل المجموعة )ج (

 إحصاءات التجارة الخارجية •

 إحصاءات المالية العامة •

 طبع البيانات اإلحصائية •

 تجهيز البيانات اإلحصائية للوزارات الفدرالية وحكومات األقاليم والمنظمات األخرى •

 ألخرىتقديم اإلستشارات الفنية المتعلقة باألساليب اإلحصائية لألقسام والوكاالت ا •

 وضع وتقييم المفاهيم والتعاريف والتصانيف اإلحصائية  •

 تقييم األساليب اإلحصائية المستخدمة في العمليات اإلحصائية •

 التدريب في مواقع العمل للعاملين في المجاالت اإلحصائية على المستوى الوطني واإلقليمي •

 إعداد الحسابات القومية •

  :لهندمنظومة اإلدارات اإلحصائية في ا 3/ 38

األراضي الهندية وحجم سكانها الهائل وتطلع البالد إلى وسائل التطور والتقدم في المجاالت بالنظر إلتساع 

المختلفة، ليس من المستغرب ان تتضمن منظومة اإلحصاءات الهندية عدداً كبيراً من الهيئات واألجهزة 

مهام واإلعمال اإلحصائية، على المستويين والمراكز والدوائر واألقسام التي تأخذ على عاتقها القيام بال

إضافة إلى وجود هيئة إستشارية لإلحصاءات، وبما ان النظام اإلحصائي في ) الواليات(الوطني واإلقليمي 

  :الهند المركزي، فان أهم عناصر هذه المنظومة هي

 National Statistical Commission (NSC)هيئة اإلحصاءات الهندية  -

 Central Statistical Organization (CSO)لمركزية منظمة اإلحصاء ا -

 National Accounts Division (National Level) (NAD)) على المستوى القومي(قسم الحسابات القومية -

  National Accounts  Division(State Level)(NAD)) على مستوى الواليات(قسم الحسابات القومية  -

 Field Operation Division(FOD)قسم العمليات الحقلية  -

 Computer Centerمركز الحاسوب  -

ونلخص فيما يلي اإلطار والقانون ونظام العمل في كل من هيئة اإلحصاءات الهندية ومنظمة اإلحصاءات 

  .المركزية

  : National Statistical Commission (NSC) هيئة اإلحصاءات الهندية": اوال

 وتعديالته الالحقة بما فيها تعديل 1953موجب قانون اإلحصاء لعام  تعمل هيئة اإلحصاءات الهندية ب)1(

، بان 2005 لعام 21باريس / ، وحسب المقترحات الواردة في تقرير خبراء اإلحصاء 1971القانون لعام 

القانون المذكور بحاجة للتعديل، وتتم العمليات اإلحصائية بموجبه في جميع أرجاء الهند ماعدا جامو 

 تشمل سلطاته الحكومة المركزية وحكومات الواليات الهندية، وان النظام اإلحصائي أي. وكشمير

  .المركزي، بل وتعتبر الخدمات اإلحصائية المتاحة تكاملية ومتناسقة على المستوى الوطني واإلقليمي
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ه فيما وقد عرف القانون أنواع المؤسسات والمصالح والنشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية المشمولة باحكام

يخص إجراء العمليات اإلحصائية بما في ذلك اإلجراءات المطلوب األلتزام بها من قبل جميع األطراف، 

والتي يتم بموجبها جمع مختلف أنواع البيانات اإلحصائية بعد ان تصدر الجهات اإلحصائية التعليمات 

الرسمية إضافة إلى وسائل اإلعالم الخاصة بالعمليات اإلحصائية حسب أنواعها وتوقيتاتها وتعلن بالجريدة 

وعادة يتم تحديد جهات أو أشخاص كمراجع لتنظيم العمليات اإلحصائية وإستخدام جميع الوسائل . األخرى

وتتم المحافظة على سرية المعلومات إستناداً . لإلدالء بالبيانات اإلحصائية المطلوبة بما في ذلك دوائر البريد

  .إلى أحكام القانون

ز نظام العمل في هيئة اإلحصاءات الهندية بالتركيز على تعزيز القدرات اإلحصائية، ليس فقط عن  يتمي)2(

طريق التعليم والتدريب اإلحصائي داخلياً ودولياً، انما يتطلب من أي موظف لدى الدوائر اإلحصائية عندما 

لي أربع مجاالت إحصائية يكون بمستوى متقدم في العمل اإلحصائي البد وان يكون قد مارس العمل في حوا

تطبيقية كالعينات وتحليل السالسل الزمنية والتنبؤات والموديالت اإلحصائية إضافة إلى مجاالت ربط 

إلخ فضالً ...وإدارتها وتحليل األنظمة وتطويرها، وبنك المعلومات) Computer linked Areas(الحاسبات 

اإلقتصادية واإلحصاءات اإلجتماعية والسكان، عن ممارسة العمل في الحسابات القومية واإلحصاءات 

وان هذه الممارسات البد وان تعزز القدرات اإلحصائية لدى العاملين في .والعمليات اإلحصائية الحقلية

  .العمليات اإلحصائية المختلفة

 كما يتطلب من كل موظف ان يتخصص بواحد أوإثنين من المجاالت اإلحصائية خالل خمس سنوات )3(

ه تقريباً لكي يتم تحقيق أهداف المؤسسة اإلحصائية، ويذكر ان مراحل تدريب وتأهيل العاملين في من عمل

  :المجاالت اإلحصائية الهندية تنقسم إلى

  . سنة من وظيفته15وتشمل ممارسة العمل اإلحصائي خالل الـ ) General Phase( المرحلة العامة -

  . سنة حتى التقاعد15تد من وتم) Specialization Phase( مرحلة التخصص -

  .ومعلوم ان العاملين في المجاالت اإلحصائية الهندية يخضعون إلى قواعد الخدمة المدنية في البالد

  :Central Statistical Organization (CSO) منظمة اإلحصاء المركزية: ثانياً

لنشاطات اإلحصائية اإلحصاء المركزية في الهند مسؤولة عن تنسيق جميع العمليات واان منظمة  )1(

في البالد، وتتولى عمليات تطوير وإدامة المقاييس اإلحصائية، وتشمل نشاطاتها أيضاً حسابات 

الدخل القومي، مع تأدية مسح صناعي سنوي، وإعداد إحصاءات إقتصادية ومتابعة مسوحاتها، 

لمستهلك، وإحصاءات وإستخراج اإلرقام القياسية للمنتجات الصناعية، واإلرقام القياسية إلسعار ا

  .التنمية البشرية، وإحصاءات السكان وإعمال إحصائية أخرى

كما تعمل المنظمة على وضع خطة عمل خمسية لتطوير اإلعمال اإلحصائية في الواليات  )2(

والمحافظات اإلتحادية فضالً عن القيام بنشر المعلومات اإلحصائية فيما يتعلق بالتجارة والطاقة 

 National Industrial(ت البيئة ومراجعة التصنيف الصناعي القومي واإلنشاءات وإحصاءا

Classification ...(إلخ. 
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يرأس المنظمة مدير عام يساعده إثنان من المدراء العامين وأربعة وكالء مدير عام، إضافة إلى مدراء  )3(

 .دوائر ومدراء مشاركين وموظفين مساعدين

لعاصمة دلهي ويتم جزء من أعمالها المتعلق بالمسح الصناعي وجدير بالذكر ان موقع هذه المنظمة هو في ا

  .السنوي في مدينة كلكتا

  : Department of Statistics, Malaysia(DOSM) إدارة اإلحصاء الماليزية 4/ 38

معلوم ان ماليزيا من الدول التي حققت نمواً بوتائر عالية جداً في تطورها اإلقتصادي واإلجتماعي خالل 

قليلة الماضية، حيث تمكنت حكومتها بقيادة رئيس وزراءها السابق مهاتير محمد من تحقيق تقدم العقود ال

كبير وإصالح بنيتها التحتية والتركيز على تنمية القطاعات اإلنتاجية إضافة إلى اإلهتمام بالتنمية البشرية من 

لفة، واإلستفادة من التجارب خالل تطوير الطاقات والقدرات العلمية والتكنولوجية في المجاالت المخت

العالمية في مجاالت البناء واإلصالح اإلقتصادي واإلجتماعي وإستقطاب الخبرات األجنبية في هذه 

المجاالت، ان اإلنفتاح على العالم الخارجي وتشجيع اإلستثمارات ومنح التسهيالت المناسبة للمستثمرين 

و الذي شهدته ماليزيا حتى أصبحت من أكثر البلدان وإطالق الحريات في البالد، ساعد على تحقيق النم

  .النامية شهرة في تقدمها اإلقتصادي واإلجتماعي

منذ ستينات القرن الماضي، ومن أجل تحديث جهازها اإلداري ) DOSM(تأسست إدارة اإلحصاء الماليزية 

وضاع إدارة اإلحصاء لدراسة أ) BNN(والفني تم تأليف لجنة برئاسة نائب محافظ بنك نيكارا الماليزي 

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وإقتراح وسائل تطويرها لمواكبة مسيرة التقدم في البالد، ورفع توصيات 

  . اللجنة إلى رئيس الوزراء

لقد وافقت الحكومة على توصيات اللجنة المذكورة بشأن تطوير العمليات اإلحصائية ونظم المعلومات 

اإلقتصادية وتعزيز القدرات اإلحصائية وتطوير وسائل النشر اإلحصائي وزيادة ونواتج البيانات للموارد 

عليه أصبحت إدارة اإلحصاء تمثل السلطة . إستخدامات تكنولوجيا المعلومات في العمليات اإلحصائية

ة الوطنية لألسس والمعايير اإلحصائية للعمليات اإلحصائية التي تقوم بها دوائر ووكاالت حكومية باإلضاف

إلى متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اإلحصائية، وتم إعادة تنظيم اإلدارة المذكورة لتتضمن أربعة برامج 

إحصائية جديدة إضافة إلى تشكيل ثالث فرق عمل تتولى مسك السجالت لقطاع األعمال وإقتراح قواعد 

لمهام األخرى المتعلقة معلومات خاصة بالقطاع المذكور، فضالً عن مهمتها الخاصة بتسجيل الشركات وا

  .بمعالجة البيانات اإلحصائية وتطوير المعايير واألساليب اإلحصائية

يتكون الهيكل التنظيمي إلداراة اإلحصاء الماليزية من ثالثة برامج إحصائية رئيسة بإدارة وإشراف كبير 

  :اإلحصائيين ونائبين للرئيس وكمايلي

 :حصائيين وترتبط به األقسام األتيةالبرنامج اإلقتصادي، بقيادة نائب كبير اإل -

 قسم إحصاءات الدخل القومي 

 قسم إحصاءات الخدمات 

 قسم إحصاءات التجارة الخارجية 

 قسم إحصاءات اإلنتاج والتشييد 
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 قسم المؤشرات اإلقتصادية 

 قسم إحصاءات ميزان المدفوعات 

 :تألف من األقسام األتيةالبرنامج اإلجتماعي والسكان، ويكون بمسؤولية نائب كبير اإلحصائيين وي -

 قسم إحصاءات الدخل والنفقات واإلدخار 

 قسم إحصاءات السكان وتعداد المساكن 

 قسم اإلحصاءات الديمغرافية 

 قسم اإلحصاءات اإلجتماعية والقوى العاملة 

 قسم اإلحصاءات الزراعية 

 قسم إحصاءات البيئة 

 :تيةبرنامج اإلدارة والخدمات والتنسيق، وترتبط به األقسام األ -

 قسم اإلدارة والموارد البشرية 

 قسم تكنولوجيا المعلومات 

 قسم البحث والتطوير 

 قسم التدريب اإلحصائي 

 قسم تنسيق المعلومات 

 قسم خدمات اإلتحادات ومستخدمي البيانات 

 قسم األساليب اإلحصائية 

 وحدة التحرير الداخلية 
 

 ائية المطلوبة دائرة تتولى األعمال اإلحص14الدوائر الحكومية، وعددها  -
  

 

وهناك مقترح لمعالجة النقص في إداء اإلدارة اإلحصائية بإضافة دوائر جديدة لمراعاة النمو المستهدف في 

  :نشاطات اإلدارة اإلحصائية الماليزية وهي
  

 قسم إحصاءات الزراعة والصناعات التحويلية 

 قاعدة المعلومات اإلقتصادية 

 ةقاعدة المعلومات اإلجتماعية والسكاني 
 وحدة التنسيق للدوائر الحكومية وخدمات الموظفين 

 لتطوير 2007كما حرصت إدارة اإلحصاء الماليزية على تأسيس مركز تدريب إحصائي خالل عام 

  .إمكانات اإلدارة في المجاالت اإلحصائية

  .يبين الهيكل التنظيمي إلدارة اإلحصاء الماليزيةالثاني في الملحق ) 1(والشكل رقم 
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 :الدول األجنبيةبعض ياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في  اله-ج
حصائية في الدول األجنبية من دولة إلى أخرى كما هو الحال في إلختلف الهياكل التنظيمية لألجهزة ات 39

التي ألقينا الضوء على معظم أجهزتها وإداراتها اإلحصائية في والدول النامية غير العربية الدول العربية 

ونستعرض فيما يلي األجهزة اإلحصائية لعدد من الدول المتقدمة كنماذج السابقة من هذه الدراسة، الفقرات 

تسهل المقارنة بها مع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية من أجل اإلستفادة من هذا النوع في اإلدارات 

 العمل فيه ةته وديناميكياإلحصائية والتوصل إلى مقترح جهاز إحصاء نموذجي يمكن اإلستفادة من مكونا

 .أية دولة عربية تسعى لتطوير جهازها اإلحصائي مستقبالًقبل من 

   ABS( Australian Bureau of Statistics(    إدارة اإلحصاء األسترالية39/1

سترالية مسؤولية القيام بالعمليات اإلحصائية على المستوى الوطني والتي تتضمن تتولى إدارة اإلحصاء األ

 وتحليل البيانات اإلحصائية لتوفير المعلومات والمؤشرات التي تساعد متخذي القرارات في رسم جمع

إضافة إلى إستخدام المعلومات والمؤشرات السياسات ووضع البرامج التطويرية في المجاالت المختلفة، 

لمجتمع، وتعمل في إعداد الدراسات واألبحاث اإلقتصادية واإلجتماعية ألغراض الحكومة وااإلحصائية 

إدارة اإلحصاء األسترالية بالتنسيق مع حكومات األقاليم لتوفير تلك المعلومات بما يضمن تنسيق البيانات 

وأصبحت إدارة . وتعظيم إستخداماتهااإلحصائية وتجنب تكرار عملياتها إضافة إلى ضمان تكامل البيانات 

ت الدولية فيما يتعلق باألمور اإلحصائية، ومنذ عام اإلحصاء بمثابة أداة إتصال مع الدول األخرى والمنظما

.  تم إعتبارها الجهة المركزية التي تتمتع بكامل الصالحيات ولها االستقاللية التامة بموجب القانون1974

وقد ركزت بعدئذ على تقليل تكاليف العمل اإلحصائي وتقديم اإلستشارات اإلحصائية والتوسع في إستخدام 

ومات إضافة إلى دعم القدرات اإلحصائية وتوفير الكفاءات الالزمة لقيادة األعمال تكنولوجيا المعل

  .اإلحصائية

وبالرغم من إعتبار إدارة اإلحصاء األسترالية األساس للمعلومات اإلحصائية إال انه توجد مصادر أخرى 

 مثل معهد الصحة تتولى البحث وإعداد الدراسات اإلحصائية في مجاالت معينة تقوم بها بعض اإلدارات

األسترالي وإدارة األبحاث اإلقتصادية والزراعية، وتعمل هذه اإلدارات إستناداً إلى إتفاقات تعاون وتكامل 

، وبذلك أصبحت إدارة اإلحصاء اإلسترالية الممثل الرسمي حصاء األستراليةإلفي المعلومات مع إدارة ا

ى الصالحيات المخولة لها للتعامل مع الدول األخرى للدولة في توفير المعلومات اإلحصائية إستناداً إل

  .والهيئات الدولية واإلقليمية

  :موضوع البحثلإلدارة وفيما يلي خالصة عن الهيكل التنظيمي 

إدارة مستقلة تختص بتوفير البيانات اإلحصائية وإنها الجهة ) ABS(إدارة اإلحصاءات اإلسترالية   -

 .ات اإلحصائية وتتمتع بكامل الصالحيات بموجب القانونالمركزية المسؤولة عن توفير البيان

تختص كل منها بنوع من ) Groups(تتكون إدارة اإلحصاءات األسترالية من ثالث مجموعات   -

السكان والعمل والبيئة اإلحصاءات والدراسات، مثل الدراسات اإلقتصادية الكلية وإحصاءات 

تختص باألساليب اإلحصائية والخدمات ام واإلحصاءات اإلجتماعية، إضافة إلى أربعة أقس
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 وكل منها ينقسم إلى فروع ومكاتب ،التكنولوجية وخدمات المجمعات والمصالح وخدمات النشر

 :ومشاريع فضالً عن دائرة مراجعة الميزانية وكمايلي

 :تكون منت ومجموعة اإلقتصاد الكلي والتجميعي 

 :تيةقسم اإلقتصاد الكلي ويكون مسؤوالً عن الفروع األ •

 الحسابات القومية 

 اإلحصاءات المالية والحسابات الدولية 

 إحصاءات األسعار والمالية العامة 

 التحليل اإلقتصادي والتقارير 

 التقارير المقاييس لقطاع األعمال 

 إحصاءات اإلبتكارات المتكاملة 

 :مجموعة إحصاءات السكان والعمل والصناعة والبيئة وتتكون من 

 :والبيئة الذي يكون مسؤوالً عن الفروع األتيةقسم إحصاءات السكان  •

 تعداد السكان 

 إحصاءات الزراعة والبيئة 

 مشروعات التعدادات الحقلية الخاصة 

 اإلحصاءات الديمغرافية والعمل 

 اإلحصاءات الصناعية  

 :مجموعة اإلحصاءات اإلجتماعية وتتكون من 

 :ةقسم اإلحصاءات اإلجتماعية ويكون مسؤوالً عن الفروع األتي •

 إحصاءات األحوال اإلجتماعية 

 إحصاءات الصحة والسكان المحليين 

 الثقافية والجريمة التربوية واإلحصاءات  

 : تجميع المعلومات ونشرها ويكون مسؤوالً عن الفروع األتيةقسم خدمات •

 التجميع المتكامل 

 خدمات العمالء 

 : والبيانات اإلدارية، ويتكون من الفروع األتيةساليبقسم األ •

 خدمات اإلحصائيةال 

 الخدمات التحليلية 

 التصانيف وإدارة البيانات 

 قيادة خدمات اإلحصاءات الوطنية 
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 : ويتخصص بالمجاالت األتيةقسم الخدمات التكنولوجية •

 التطبيقات التكنولوجية  

 البنية التكنولوجية 

 البحوث التكنولوجية 

  :عمال األتية ويكون مسؤوالً عن الفروع والمكاتب واألقسم خدمات الشركات •

 مكتب اإلحصائيين 

 فرع الموارد البشرية 

 فرع دعم رجال األعمال  

  اإلدارة المالية 

  .إلدارة اإلحصاء األستراليةفي الملحق الثاني يبين الهيكل التنظيمي ) 2(رقم والشكل 
  

  :Italian National Institute of Statistics المعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء 39/2

د الوطني اإليطالي لإلحصاء بإعداد وتحليل البيانات اإلحصائية حول األوضاع والتطورات يقوم المعه

اإلقتصادية واإلجتماعية وإتاحتها لمستخدمي البيانات في األوقات المحددة لها بموجب برامج العمل التي 

  .تنفيذها، ويعمل بالتنسيق مع إدارة اإلحصاء األوربيةمن اجل ها المعهد عيض

  :لمعهد من مجلس يشرف على فعالياته، ومن الرئيس الذي ترتبط به كل منويتألف ا

 :إدارة اإلنتاج اإلحصائي والتنسيق العلمي والفني وتتكون من -

 :مسوحات أحوال المعيشة ونوعية الحياة وتتصل بها كل من 

 .اإلحصاءات قصيرة األجل للصناعة والخدمات والتشغيل •

 تماعيةاإلحصاءات والمسوحات للمؤسسات اإلج •

 إحصاءات اإلقتصاد الهيكلي •

 :تنسيق المكاتب اإلقليمية وتتصل بها النشاطات األتية 

 الحسابات القومية •

 التعدادات العامة •

 اإلحصاءات السعرية والتجارة الخارجية •

 :دعم التكنولوجيا واألساليب اإلحصائية وتتصل بها كل من 

 اإلحتياجات المعلوماتية اإلجمالية والمحلية •

 دارة ومسجلي البيانات اإلحصائيةأرشيف اإل •

 نشر المعلومات اإلحصائية ودعم أعمال الطباعة •

 :المديرية العامة وتتصل بها الدوائر األتية -
 األفراد 

 التجهيزات 

 المحاسبة 
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 :وترتبط برئيس المعهد أيضاً كل من -

 مكتب التقييم والسيطرة اإلستراتيجية  

 أمور التنفيذ 

 سكرتارية المساعدات 

 اإلعالماإلتصاالت و 

 العالقات والتعاون الدولي 

 السكرتارية العلمية والتكنولوجية 

  :كما تتضمن نشاطات معهد اإلحصاء اإليطالي دون ذكر جهة إرتباطها من 

 لجنة السياسات والتنسيق للمعلومات اإلحصائية 

 مجلس المحررين 

  .يطالي لإلحصاءيبين الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني اإلالثاني في الملحق ) 3(والشكل رقم 
  

  :Statistics Denmark's Organization منظمة اإلحصاءات الدانيماركية  39/3

تعمل منظمة اإلحصاءات الدانيماركية وفق نظام عمل خاص بها، وتتألف من مجلس حكام اإلحصاءات 

  ).المدير العام(الدانيماركية، ووزير اإلقتصاد واألعمال، واإلحصائي الوطني 

الحكام من سبعة أعضاء مع المدير العام بإعتباره رئيساً للمجلس وستة أعضاء يعينهم يتألف مجلس  -

الوزير، بموجب قانون اإلحصاء الدانيماركي ومن مهام المجلس تحديد أولويات األعمال اإلحصائية 

  .والمصادقة على الميزانية إضافة إلى تعيين اللجان اإلستشارية

قسم إحصائي إضافة إلى ) 24(اركي من اربع إدارات إحصائية مع يتكون هيكل جهاز اإلحصاء الدانيم -

 .سكرتارية دولية، وسكرتارية السياسات

وتتكون إدارة اإلحصاء الدانيماركية من المدير العام ومدراء اإلدارات اإلحصائية وتكون مسؤولة عن  -

 : المهام األتيةاألمور المهنية واإلدارية والمالية وتتولى اإلدارة اإلحصائية الدانيماركية

 :اإلحصاءات اإلجتماعية وتتضمن 
 إحصاءات السكان والتربية والتعليم •

 إحصاءات سوق العمل  •

 اإلحصاءات اإلجتماعية والصحية •

 إحصاءات الدخل والمسجلين •

 إحصاءات خدمات السوق •

 إحصاءات البحث العلمي •

 :إحصاءات قطاع األعمال وتشمل 

 إحصاءات هيكل قطاع األعمال •

 مواصالتالزراعة وال •

 الصناعات التحويلية واإلنشائية •
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 قطاع الخدمات •

 األساليب اإلحصائية  •

 تكنولوجيا المعلومات لقطاع األعمال •

 :اإلحصاءات اإلقتصادية وتشمل 

 الحسابات القومية •

 ميزان المدفوعات •

 اإلحصاءات المالية الحكومية •

 األسعار واإلستهالك •

 التجارة الخارجية •

 النماذج اإلقتصادية •

 ات الدوليةاإلستشار •

 :إحصاءات مستخدمي الخدمات اإلحصائية فتشمل 

 مركز النشر اإلحصائي •

 خدمات المعلومات •

 مركز اإلدارة •

 مركز تكنولوجيا المعلومات •

  الخدمات الداخلية •

ويتضمن جهاز اإلحصاء الدانيماركي خدمات متميزة لمستخدمي البيانات اإلحصائية من خالل بنك  -

 .الذي يوفر البيانات لمستخدميها بصورة مجانية) Stat Bank Denmark(اإلحصاءات الدانيماركية 

وتوفر إدارة اإلحصاء الدانيماركية برنامج تدريبي مكثف يتطلب من جميع العاملين الفنيين إكماله  -

بصورة إلزامية، يتم تنفيذه من قبل مدربين من داخل وخارج اإلدارة، فضالً عن الفرص التدريبية 

 .برنامج بهدف رفع كفاءة القدرات اإلحصائيةالمتاحة خارج هذا ال

  .يبين الهيكل التنظيمي لمنظمة اإلحصاءات الدانيماركيالملحق الثاني في ) 4(والشكل رقم 
  

  Statistics Sweden Organization  منظمة اإلحصاءات السويدية39/4
ر كمعلومات عامة قابلة للبحث هي الجهة المسؤولة عن اإلحصاءات الرسمية، وان هذه اإلحصاءات متاحة للجمهو

  .كون برئاسة المدير العام لإلحصاءات السويديةتواإلستقصاء ونظمت بقانون ونظام وتعليمات، و

 :تتألف المنظمة من المكتب التنفيذي وسبع إدارات إحصائية هي  -

مكتب ودارة، خدمات الزبائن، المعلومات والنشر، التسويق اإلإدارة اإلتصاالت، وتتكون من  

 .لتحريرا

إدارة األقاليم والبيئة، وتتكون من اإلدارة، اإلنشاءات واإليجارات والعقارات، الطاقة والمواصالت،  

 .الزراعة، البيئة والسياحة، التخطيط اإلقليمي والموارد الطبيعية، وخدمات األقاليم
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ظروف العمل، تتألف من اإلدارة، التحليالت، القوى العاملة ووإدارة قطاع األعمال وسوق العمل  

المسوحات، قاعدة البيانات، تسجيل المشاريع، إحصاءات التشغيل، اإلستثمارات والبحث والتطوير 

وتكنولوجيا المعلومات، الرواتب وتكاليف العمل، هيئة قطاع األعمال، ومؤشرات التجارة الخارجية 

 .والصناعة

إلقتصادي، أحصاءات ميزان إدارة اإلقتصاد الكمي واألسعار وتتألف من اإلدارة، التحليل ا 

المدفوعات والسوق المالية، الحسابات القومية، المالية العامة، اإلحصاءات السعرية واإلقتصادية 

 .الجزئية

راطية، غاإلدارة، وحدة التسجيل، السكان، الديمإدارة السكان والضمان اإلجتماعي وتتألف من  

 .ي والتعليم وفرص العملالرخاء اإلقتصادي، معهد التنبؤات، الضمان اإلجتماع

بيانات من المشاريع والمنظمات وتتألف من اإلدارة، مسوحات قطاع األعمال، الإدارة تجميع  

 .مسجل قطاع األعمال، القطاع العام ، والمسوحات

دارة تجميع بيانات األفراد وربات البيوت وتتألف من اإلدارة، المقابالت، إستطالعات الرأي، إ 

  .والمسوحات

  :بالمكتب التنفيذي كل منويرتبط  -

 .مكتب المدير العام 

العمليات، الخدمات المالية والحسابات، واإلدارة المالية وتتألف من اإلدارة، لجنة دعم الخدمات  

 .وإدارة التسهيالت والطباعة

 .إدارة األفراد 

المعلومات، إدارة العمليات وتتكون من اإلدارة، تنفيذ العمليات، إدامة العمليات، وحدة تكنولوجيا  

 .وحدة األساليب

البحث والتطوير ويتألف من اإلدارة، مسجل التنسيق والبيانات الجزئية، األمور المعمارية، إدارة  

 .النوعية، أدارة المشاريع
  ).ICO(مكتب اإلستشارات الدولية 

 :األتيةالمجالس ظم منظمة اإلحصاءات السويدية وت -

 المجلس اإلستشاري 

 مجلس الحسابات القومية 

 مجلس األرقام القياسية لإلنشاءات 

 مجلس األسعار القياسية للمستهلكين 

 المجلس العلمي 

 ألغراض التنسيق واإلشراف العام على 2002مجلس اإلحصاءات الرسمية الذي تأسس في عام  

وستة أعضاء يمثلون المدراء في ) مدير اإلحصاءات السويدية(اإلحصاءات الرسمية، ويتألف من الرئيس 

وفي المجلس أربع لجان تعمل على . ت اإلحصائية وله سكرتارية في اإلحصاءات السويديةالوكاال

لى المعلومات، األساليب، النوعية، النشر األلكتروني إضافة إلى تحديد الموقف إكيفية الوصول : تحقيق 
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االت من مجهزي المعلومات، وتمثل هذه اللجان الوكاالت اإلحصائية في المجلس باإلضافة إلى الوك

 .األخرى ذات اإلهتمام بأعمال المجلس

  .يمثل الهيكل التنظيمي لمنظمة اإلحصاءات السويديةالثاني في الملحق ) 5(والشكل رقم 
  

  :U.S Census Bureau إدارة اإلحصاء األمريكية 39/5

هنية عالية األميريكية إعداد البيانات اإلحصائية عن السكان واإلقتصاد والمجتمع بمإدارة اإلحصاء تتولى 

وخصوصية وسرية تامة، بقيادة قواها العاملة المقتدرة والجاهزة لتنفيذ األعمال اإلحصائية حسب إلتزامها 

  . للواليات المتحدة1995 لعام 104من القانون ) 13(مع عمالءها، وتستند في صالحياتها على الفصل 

بة وأوقات محددة ضمن إطار ستراتيجيتها ومن أهدافها جمع وتقديم أفضل البيانات والخدمات بتكاليف مناس

عن طريق رسم الخطوط العريضة لإلعمال والبرامج خالل العقد الرامية لتحقيق أهداف اإلدارة، وذلك 

  .الحالي من الزمن

  :وتشمل ستراتيجيتها ماتتضمنه خطة عملها الحالية من بين أمور أخرى مايأتي

 كيفية تحقيق األهداف •

 يفية قياسهاتحديد مؤشرات التقدم وك •

 .دعمها الخطة اإلستراتيجية لوزارة التجارة بإعتباها جزء منها •

  :وتتكون إدارة اإلحصاء األميريكية من
ا المدير المساعد للتسويق واإلرتباط للزبائن من جهة، ومكتب مالمدير ونائب المدير، ويرتبط به -

  .السياسات من جهة أخرى

المدير ونائبه، كل منهم مسؤول عن قطاع معين من ثمانية مدراء مشاركين يعملون تحت إشراف  -

 :النشاطات والبرامج اإلحصائية واألعمال المساعدة وكمايلي

 :المدير المشارك لألساليب والقياسات ويكون مسؤوالً عن 

  والحاسبةالمدعومةدائرة األبحاث والمسوحات  •

 .قسم البحوث اإلحصائية •

 قسم التخطيط والبحوث والتقييم •

 :ارك للبرامج الديمغرافية ويتألف من المدير المش 

 قسم المسوحات الديمغرافية •

 قسم إحصاءات المساكن واإلقتصاد المنزلي •

 قسم األساليب اإلحصائية الديمغرافية •

 قسم السكان •

المشارك لإلحصاءات العشرية، ويعاونه إثنان من المدراء المساعدين أحدهما  المدير 

 :ؤوالً عنللمسوحات اإلحصائية العشرية ويكون مس

 قسم المسوحات العشرية •

 مكتب مسوحات المجتمع المدني •



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةدراسة عن   اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 
  

  

  
  

  

 53

  قسم الدراسات اإلحصائية العشرية •

 :المدير المساعد الثاني لتكنولوجيا المعلومات العشرية والنظم الجغرافية، ويكون مسؤوالً عن   و

 مكتب النظم العشرية وإدارة المقاوالت •

 القسم الجغرافي •

 :، يعاونه مدير مساعد للبرامج اإلقتصادية ويكون مسؤوالً عنقتصاديةالمدير المشارك للبرامج اإل 

 قسم التخطيط اإلقتصادي والتنسيق •

 قسم أساليب اإلحصاءات اإلقتصادية والبرمجة •

 مركز الدراسات اإلقتصادية •

 قسم إحصاءات الشركات •

 قسم إحصاءات قطاع الخدمات •

 قسم التجارة الخارجية •

 قسم اإلحصاءات الحكومية •

 لصناعات التحويلية واإلنشائيةقسم ا •

 :المدير المشارك لإلتصاالت، ويكون مسؤوالً عن 

 مكتب الشؤون البرلمانية •

 مكتب معلومات الجمهور •

 2010مكتب الدعاية لتعداد  •

 :المدير المشارك للعمليات الحقلية، ويكون مسؤوالً عن 

 مكتب إدارة التكنولوجيا •

 المركز الوطني لمعالجة البيانات •

 دائرة موزعة على 12دها داءات الحقلية، وترتبط به الدوائر اإلقليمية وعقسم اإلحص •

  .عدد من الواليات

 :رئيس مكتب المعلومات، ويكون مسؤوالً عن/ المدير المشارك لتكنولوجيا المعلومات 

 قسم خدمات الحاسوب •

 مكتب اإلتصاالت •

 مكتب مراجعة ودعم أنظمة المعلومات •

 قسم دعم األنظمة •

 :رئيس األمور المالية، ويكون مسؤوالً عن/ ك لإلدارة المدير المشار 

 الحاسوب •

 قسم الميزانية •

 قسم المالية •

 قسم الموارد البشرية •
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 قسم األنظمة اإلدارية •

 قسم الخدمات اإلدارية والزبائن •

 قسم التحصيالت •

  مكتب فرص التشغيل •

  .األميريكيةرة اإلحصاء ايبين الهيكل التنظيمي إلدالثاني في الملحق ) 6(والشكل رقم 
  

الدول النامية بعض مقارنة الهياكل التنظيمية فيما بين األجهزة اإلحصائية العربية ومثيالتها في  -اًعاشر

  والمتقدمة

من خالل إستعراض الهياكل التنظيمية لألجهزة واإلدارات اإلحصائية في معظم الدول العربية  40/1

 بين الدول المتقدمة والدول النامية اًيالحظ ان فرقاً كبيرومثيالتها في عدد من الدول المتقدمة والنامية، 

وإستخدامات ومنها الدول العربية من حيث التنظيم الهيكلي والوعي اإلحصائي وتقدم األساليب اإلحصائية 

تكنولوجيا المعلومات في العمليات اإلحصائية، إضافة إلى توفر البيئة المناسبة للعمليات اإلحصائية واأللتزام 

البيانات اإلحصائية لدى الدول المتقدمة لمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية المعتمدة دولياً، بل أصبحت با

، بمثابة اآلداة المباشرة لنشر وترسيخ المعرفة لدى الشعوب فيما يتعلق بالنشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية

فر وتطور اإلمكانات المادية والبشرية  توبإعتبارها قد حققت مستويات عالية من الدقة والموثوقية بسبب

بنى عليها رسم السياسات وإتخاذ التي يمكن ان تُالمؤهلة للقيام بالعمليات اإلحصائية وإستنتاج المؤشرات 

  .القرارات ذات األهمية بمصير الشعوب ومستقبلها

السويد والواليات جهزة اإلحصائية في الدول المتقدمة ومنها ألوميزات ل ان ماورد أعاله من صفات 40/2

التي حققت تقدماً ملموساً في بناء والهند وماتبعها من الدول النامية مثل ماليزيا المتحدة وأستراليا مثالً، 

أجهزتها اإلحصائية وتطبيقها برامج متطورة بعد إجراء دراسات معمقة حول األصالحات المطلوبة في هذا 

تها اإلحصائية لضمان الحصول على البيانات التي تحتاجها اقدرات العاملين في إدار ومنها تعزيز ،المجال

وغ  مع العالم المتقدم من أجل بللخدمة المجتمع واإليفاء بإلتزاماتها مع العالم الخارجي، والتواصل

  .المستويات المناسبة لتحقيق التقدم والتطور في بلدانها

إلحصائية وإجراء التعديالت والتطوير كما أبدت بعض الدول العربية إهتماماً بتطوير أجهزتها ا 40/3

المناسب على هياكلها لألسباب واألغراض ذاتها، مع الفارق في تحقيق النتائج إلسباب متعددة منها النقص 

في تخصيص الموارد المادية والبشرية وقلة اإلهتمام بالعمل اإلحصائي وغيرها من األسباب المعروفة، مع 

قدم في العمليات اإلحصائية وفق المعايير المعتمدة دولياً، إضافة إلى ذلك تمكن البعض منها في إحراز ت

  .إلتزامها بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

وقد أولت العديد من الدول العربية إهتماماً بتعزيز قدراتها اإلحصائية عن طريق إضافة نشاطات  40/4

من الفرص أجهزتها اإلحصائية واإلستفادة جديدة بتأسيس مراكز تدريب إحصائية ضمن تشكيالت هياكل 

التدريبية المتاحة في المعاهد والمراكز التدريبية اإلقليمية والدولية، ومنها المعهد العربي للتدريب والبحوث 

لى التوسع في إستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمليات اإلحصائية والبحوث إاإلحصائية، إضافة 
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لوصول إلى المؤشرات اإلحصائية الالزمة إلغراض التنمية اإلقتصادية والدراسات التي تستخدمها ل

  .واإلجتماعية في دولها

 ويمكن تلخيص أوجه التشابه واإلختالف في بناء الهياكل التنظيمية لإلجهزة اإلحصائية فيما بين 40/5

  :مايليبعربية الدول المتقدمة والدول النامية التي إطلعنا على أجهزتها اإلحصائية ومنها الدول ال

 لضمان إلتزام جميع التي تخولها القيام بالمهام الموكولة إليها، تعتمد جميع الدول على التشريعات -

  .األطراف في أي مجتمع باإلدالء بالبيانات اإلحصائية المطلوبة لتطوير مجتمعاتها

 .آخر بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةبان معظم الدول تلتزم بشكل أو  -

 جميع تلك الدول لتطوير قدراتها العلمية والفنية بدرجات متفاوتة عن طريق تطوير أساليب تسعى -

 وتعزيز القدرات اإلحصائية للعاملين فيها بالوسائل واألساليب العمل وإستخدام تكنولوجيا المعلومات

 في مختلفة، ومنها عن طريق تأسيس مراكز أو معاهد تدريب إحصائية، باإلضافة إلى التدريبال

 .مواقع العمل اإلحصائي أثناء الخدمة

 .السعي لضمان إستقاللية العمل اإلحصائي -

التدرج في الشمول والتكامل للعمليات اإلحصائية كلما تقدمت الدول في بناء وإستقرار أجهزتها  -

 .اإلحصائية

وزارات المستحدثة في الاإلستعانة والتنسيق بين مراكز األجهزة اإلحصائية والدوائر اإلحصائية  -

 المركزية أو والمؤسسات والشركات في ضوء التعليمات التي تصدر عن األجهزة اإلحصائية

 .الفدرالية

التوجه نحو الالمركزية في العمل اإلحصائي في معظم الدول المتقدمة بينما تعتمد الدول النامية على  -

 .اإلسلوب المركزي بصفة عامة

صبحت تركز على تحليل البيانات اإلحصائية وإستخراج بتقدم أعمال اإلجهزة اإلحصائية الوطنية أ -

 .المؤشرات اإلحصائية إضافة إلى العمليات اإلحصائية المقررة في برامج أعمالها

  وزيادة إستخدام السجالت اإلدارية،اإلهتمام بإحصاءات البيئة كالتغيرات المناخية ومشاكل التصحر -

العمليات اإلحصائية لدى الدول في إلخ ...صةومراعاة إحتياجات قطاع األعمال والشركات الخا

 .المتقدمة، مع بعض التطبيقات لدى الدول النامية

، على حد سواءالنامية المتقدمة والتركيز على اإلحصاءات اإلقتصادية لضمان مصالح الدول  -

 .بإعتبارها األساس في إعداد الحسابات القومية 

داة الحقيقية لضمان نجاح العمليات اإلحصائية في كل الوعي اإلحصائي لدى الدول المتقدمة أصبح األ -

 .ةالناميخالف ذلك في الدول بينما يالحظ منها، 

اإلختالف في إرتباط األجهزة اإلحصائية بالسلطات الحكومية ودرجة إستقالليتها فيما بين الدول  -

 .المتقدمة والدول النامية ومنها الدول العربية

مع  هيئات إحصائية عليا تشرف وتنسق األعمال اإلحصائية إن تأسيس مجالس إحصاء وطنية أو -

 .ضرورة وجودها، تفتقر إليها العديد من الدول العربية، خالفاً للحالة في البلدان المتقدمة



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةدراسة عن   اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 
  

  

  
  

  

 56

 التشابه واالختالف للمكونات الرئيسية لالنظمة اإلحصائية فيما بين ونستعرض فيما يأتي نقاط 40/6

  :نامية والمتقدمةالدول العربية وبعض الدول ال

 :الهياكل التنظيمية )1(

 على مستوى جهاز ان مستوى الهياكل التنظيمية لستة من األجهزة اإلحصائية في الدول العربية هو .أ 

موظف بدرجة وزير او وكيل وزارة او مدير عام وسبع برئاسة او مكتب مركزي لالحصاء 

 او اجهزة او معاهد وطنية او وستة مكاتب. ادارات او مصالح عامة لالحصاء برئاسة مدير عام

  .دوائر لالحصاء برئاسة مدير عام او مدير

 دائرة مركزية أو إدارة إحصاءفي بعض الدول النامية يكون الهيكل التنظيمي على مستوى   .ب 

واسعة تتكون من خمس تشكيالت كل منها متخصص في مجال احصائي لالحصاء او منظومة 

 . او التشكيالت تكون برئاسة مدير عامومعظم هذه االدارات ) في الهند(معين 

في بعض الدول المتقدمة، يكون الهيكل التنظيمي على مستوى ادارة احصاء مركز ي كما في   .ج 

ومنظمة احصاءات ) الدانيمارك(ومنظمة احصاءات ) ايطاليا(استراليا، ومعهد وطني لالحصاء 

 .ويرأس كل منها مدير عام). اميريكا(، وادارة احصاء)السويد(

يالحظ ان الهياكل التنظيمية واإلدارات االحصائية العربية وان كان بعضها معقداً انما تتشابه في     

ناسب التشكيالت تمهامها ووظائفها مع االدارات االحصائية في بعض الدول النامية والمتقدمة بحيث ت

لها، متضمنة التقسيمات االدارية مع متطلبات تنفيذ العمليات االحصائية وفق الخطط والبرامج الموضوعة 

المطلوبة من دوائر واقسام وفروع وشعب احصائية في المجاالت المختلفة، اضافة الى دوائر او مراكز 

  .للدعم واالسناد الفني واالداري والخدمات

 :طار القانونياإل )2(

تعمل جميع االجهزة واالدارات االحصائية في الدول العربية بموجب قوانين في  الدول العربية  .أ 

ية تجاه العمليات نوانظمة وتعليمات لتنظيم العمل االحصائي وتحديد مسؤوليات االطراف المع

 .االحصائية التي تنفذ في كل دولة

 .منهافي بعض الدول النامية، تستند االدارات االحصائية فيها على قوانين االحصاء الخاصة بكل   .ب 

اإلحصائية فيها تعمل وفقاً لقوانين اإلدارات كذلك الحال بالنسبة للدول المتقدمة فان جميع   .ج 

 .اإلحصاء لكل منها

المالحظ ان االعمال االحصائية في جميع االجهزة واالدارات االحصائية في الدول العربية وبعض   

تم العمليات ت تنفيذها استناداً الى التشريعات القانونية الخاصة بكل منها، ويتمالدول النامية والمتقدمة 

  . الحكام القوانين واالنظمة االحصائية في كل دولةاالحصائية وفقاً

 :النظام االحصائي )3(

، وشبه مركزي في دولة واحدة  دولة عربية يكون مركزياً وشامل17 في اإلحصائيان نظام العمل   - أ 

  .وهي تونس، والمركزي في المغرب
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كزي في مركزياً وشامالً في باكستان وشبه مرفي بعض الدول النامية، نظام العمل اإلحصائي  -ب 

 .اندنوسيا، والمركزي في الهند وماليزيا

في الدول المتقدمة، العمل اإلحصائي مركزي وشامل في كل من استراليا والدانيمارك وشبه مركيز  -ج 

 .في ايطاليا، والمركزي في كل من السويد واميريكا

شاملة في دولتين من ان األنظمة اإلحصائية في معظم الدول العربية مركزية وشاملة، بينما تكون مركزية و

 ويكون أيضا مجموع خمس دول متقدمة، وشبه مركزي في دولة واحدة، والمركزي في دولتين متقدمتين

مركزياً في دولة واحدة نامية، وشبه مركزي في دولة اخرى، والمركزي في دولتين من مجموع اربع دول 

 . نامية

 :قوالتنسي واالستشارة اإلشراف )4(

 واالستشارة والتنسيق في تسع أجهزة  مجالس أو هيئات أو لجان لإلشراففي الدول العربية، توجد  -أ 

 مثل هذه دوال توج )األردن (واحدةإحصاء وإدارات إحصائية عربية ووجود مستشارين في إدارة 

  .المجالس أو اللجان في أجهزة وإدارات إحصائية أخرى

سيقية لإلعمال اإلحصائية وهي  منها فيها مجالس أو هيئات عليا استشارية وتن3في دول نامية،  -ب 

 .اندنوسيا والهند وباكستان، بينما توجد وحدة لتنسيق األعمال اإلحصائية للدوائر الحكومية في ماليزيا

 دول متقدمة توجد مجالي أو مكاتب أو لجان لإلشراف والتنسيق لألعمال والنشطات 5في  -ج 

 . اإلحصائية

سق وتتابع األعمال اإلحصائية ضرورة ملحة لضمان ان وجود مجالس أو هيئات عليا تشرف وتوجه وتن

 . سير العمل اإلحصائي في جميع الدول العربية وغيرها من الدول

 :االستقاللية وجهة االرتباط )5(

بدولها العربية او في جهة عليا ت إحصائية في مجلس الوزراء ادارإ أجهزة و6الدول العربية، ترتبط   - أ 

 االقتصاد أو التخطيط وتخضع تة وإدارات إحصائية بوزارا أجهز10وتعتبر مستقلة، بينما ترتبط 

بمجلس وطني لإلحصاء، وتعتبر هذه   أجهزة وإدارات إحصائية3، وترتبط تلقرارات تلك الوزارا

  . للمجلس الوطني لإلحصاء في تلك الدولةاألجهزة واإلدارات بمثابة إدارات تنفيذي

وهي اندنوسيا والهند وماليزيا، بينما ترتبط إدارة  إدارات إحصائية مستقلة 3الدول النامية، توجد  -ب 

 .اإلحصاء الباكستانية بوزارة االقتصاد

، بينما ترتبط اإلدارتين )استراليا وايطاليا والسويد( إدارات إحصائية مستقلة 3الدول المتقدمة،  -ج 

 .اإلحصائيتين في الدانيمارك واميريكا في وزارتي االقتصاد والتجارة على التوالي

 في ضمان تنفيذ اإلحصائية األجهزةمستلزمات نجاح من  الذي يعتبر اإلحصائيستقاللية العمل ان ا

، كما اإلحصائية أجهزتها إلى نراه مطبقاً في معظم الدول النامية والمتقدمة التي تطرقنا اإلحصائيةبرامجها 

منوحة لألجهزة واإلدارات بغض النظر عن مدى الصالحيات المانه يعتبر مطبقاً في عدد من الدول العربية 

  . أخرىاإلحصائية في الدول العربية المرتبطة بمجلس الوزراء أو جهات عليا
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 :اإلحصائيالتدريب  )6(

في الدول العربية،  ثمانية أجهزة وإدارات إحصائية تتضمن تشكيالتها مراكز تدريب إحصائية بينما   - أ 

 والمعلومات غير متوفرة بالنسبة  أجهزة وإدارات إحصائية10ال يوجد مركز تدريب إحصائي في 

  .لموريتانيا

إحصائي  قسم تدريب أو مركز إحصائيتين علىفي بعض الدول النامية، تتضمن تشكيالت إدارتين  -ب 

على المستوى الوطني، مع وجود نظام خاص وهما باكستان وماليزيا، وفي الهند يستفاد من التدريب 

 .ية أثناء الخدمةلتدريب وتأهيل العاملين في المجاالت اإلحصائ

 بالنسبة للدول المتقدمة موضوع البحث ال توجد مراكز أو معاهد تدريبية إحصائية ترتبط باإلدارات  -ج 

 .اإلحصائية، إنما يتم االعتماد على مخرجات نظام التعليم والتدريب في كل دولة

عام والدول العربية  بالنسبة للدول النامية بشكل أهمية ذات إحصائيةتدريب  معاهد أوان توفر مراكز 

 في تلك الدول، لذا فان اإلحصائية الفنية المطلوبة وتعزيز القدرات األطربشكل خاص لضمان توفير 

لعربية والنامية وغير ا في الدول اإلحصائية واإلدارات األجهزةمثل هذه النشاطات موجودة في بعض 

لتطور يمكن ان يوفر سوق العمل أية باعتبار األخيرة بلغت مرحلة من اموجودة في الدول المتقدمة، 

 .تخصصات أو مستويات علمية أو فنية في الوقت المناسب

 :تكنولوجيا المعلومات )7(

في الدول العربية، جميع األجهزة واإلدارات اإلحصائية فيها دوائر أو أقسام أو مراكز للحاسبات   - أ 

 لدى المكتب الوطني جودهاومتوفرة عن  االلكترونية أو لتكنولوجيا المعلومات، والمعلومات غير

  .لإلحصاء في موريتانيا

في الدول النامية، ثالث إدارات إحصائية يوجد في تشكيالتها دوائر لتكنولوجيا المعلومات وهي  -ب 

 .، ولكن البد ان يكون فيها هذا النشاط معلومات عن اندنوسياروال تتوف. باكستان والهند وماليزيا

حصائية يوجد ضمن تشكيالتها دوائر أو مراكز أو أقسام لتكنولوجيا الدول المتقدمة، جميع إداراتها اإل - ج 

 .المعلومات
 األخرى في الدول العربية والدول النامية اإلحصائية واإلدارات لألجهزةليس غريباً ان تتضمن الهياكل التنظيمية 

استخدامات تكنولوجيا المعلومات  لتكنولوجيا المعلومات نظراً التساع أقسام أو دوائر أووالدول المتقدمة على مراكز 

في جميع مناحي الحياة السيما االستخدامات في المجاالت اإلحصائية والعلمية، بسبب التطور السريع الذي أحرزته 

  .الدول والمؤسسات المنتجة لآلالت والمعدات والبرامج بأنواعها والتي أصبحت في متناول الجميع

ه التشابه واالختالف في النظم اإلحصائية وهياكل إداراتها فيما يبين خالصة ألهم أوج) 8(والجدول رقم 

 .بين الدول العربية وبعض الدول النامية والمتقدمة



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةدراسة عن   اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 
  

  
  

  

  

 59

) 8(جدول   

 خالصة ألهم أوجه التشابه واالختالف في النظم اإلحصائية وهياكل إداراتها فيما بين الدول العربية وبعض الدول النامية والمتقدمة 
  مجموعات الدول

  
  مكونات األنظمة

  الدول العربية

  )تسعة عشر دولة(
  بعض الدول النامية غير العربية

  )أربع دول(

  بعض الدول المتقدمة

  )خمس دول(
  المالحظات

  الهيكل التنظيمي. 1

 دول عربية فيها جهاز أو مكتـب مركـزي          6

 دولـة   19لإلحصاء أو المعلومات من مجموع      

  عربية

حة عامـة    دول عربية فيها إدارة أو مـصل       7

  لإلحصاء

 دول عربية فيها مكتـب أو معهـد وطنـي           6

  لإلحصاء أو جهاز أو دائرة لإلحصاء

 إدارة إحصاء تتولى قيادة األعمال اإلحصائية       1

 440 دائرة إحصاء فـي المحافظـات و       33مع  

  )اندنونسيا(دائرة إحصاء فرعية 

دائرة مركزية لإلحـصاء تتـولى األعمـال        1

  )باكستان(اإلحصائية على مستوى البالد

 منظومة إدارات إحصائية تتكون من خمـسة        1

  )الهند(تشكيالت

 إدارة إحصاء تمثل السلطة الوطنية العمليات       1

  )ماليزيا(اإلحصائية

  ).استراليا( إدارة إحصائية مركزية 1

  ).ايطاليا( معهد وطني لإلحصاء 1

 منظمة إحصاءات تتكون من أربع إدارات احـصائية         1

  ).دانيماركال( قسم إحصائي 24مع 

 منظمة إحصاءات تتكون من سبع إدارات إحـصائية         1

  ).السويد(ومكتب تنفيذي 

 إدارة إحصاء تتكون من المدير العام ونائبـه ونائبـه           1

  )اميريكا(وثمانية مدراء مشاركين للقطاعات اإلحصائية 

   القانونيراإلطا. 2
 اإلدارات اإلحـصائية تعمـل     جميع األجهزة و  

  بموجب تشريعات قانونية

 دول نامية تعمل بموجب قـانون لإلحـصاء         4

  وهي اندنونسيا وباكستان والهند وماليزيا

   إدارات إحصائية تعمل بموجب قانون ونظام لإلحصاء5

النظام . 3

  اإلحصائي

 دولة  17العمل اإلحصائي مركزي وشامل في      

واحـدة  عربية، وشبه مركـزي فـي دولـة         

  )المغرب(،و المركزي في دولة أخرى )تونس(

  )اندنوسيا( شبه مركزيالحصائي فيهاانظام ال 1

مركـزي وشـامل    فيهـا   اإلحصائي  نظام  ال 1

  )باكستان(

الهنـد  ( المركـزي     فيهـا  اإلحصائينظام  ال 2

  )وماليزيا

 إدارة إحصائية فيهـا العمـل اإلحـصائي مركـزي           2

  )استراليا والدانيمارك(وشامل

  )ايطاليا( مركزيهرة إحصائية نظامها شبإدا 1

 إدارة إحصائية النظام اإلحـصائي فيهـا المركـزي          2

  )السويد واميريكا(

 جميع األجهزة واإلدارات اإلحصائية فـي       -1

علـى  الدول العربية تعتمد في تمويل نشاطاتها       

  .صات مالية من الدولةيخصت

  

 تتلقى األجهزة اإلحصائية في بعض الدول       -2

العربية مساعدات مالية وعينية من منظمـات       

 ودول أجنبية لتنفيذ برامج إحـصائية معينـة       

  .وخبراء وتدريب

  

 تحصل بعض األجهزة اإلحصائية العربية      -3

على بعض الموارد عن بيع نشرات إحـصائية      

  . أو تدريب عاملينأو تقديم استشارات

  

 يخضع العاملون في األجهزة اإلحـصائية       -4

في الدول العربية، مـع     المدنية  ألنظمة الخدمة   

  .إضافة بعض االمتيازات في بعض الدول

 يخضع العاملون في اإلدارات اإلحـصائية       -5

في الدول النامية األربعـة ألنظمـة الخدمـة         

  .المدنية
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        مجموعات الدول

  
  مكونات األنظمة

  الدول العربية

  )تسعة عشر دولة(
  بعض الدول النامية غير العربية

  )أربع دول(

  بعض الدول المتقدمة

  )خمس دول(
  المالحظات

هة اإلشراف ج. 4

واالستشارة 

  والتنسيق

توجد مجالس أو لجـان إشـراف واستـشارة         

 أجهزة وإدارات إحصائية، مـع      9وتنسيق في   

ــصائية   ــدى إدارة إح ــشارين ل ــود مست وج

 أجهزة وإدارات   9وال توجد في    ) األردن(واحدة

  إحصائية مجالس أو لجان تنسيقية عليا 

دول نامية فيها مجالس أو هيئات استـشارية        3

سيقية لإلحـصاء وهـي اندنوسـيا والهنـد         وتن

  .تانوباكس

 توجد في ماليزيا وحـدة للتنـسيق للـدوائر          1

  . الحكومية

 إدارات إحصائية فيها مجالس أو مكاتـب أو لجـان           5

  لإلشراف والتنسيق لألعمال اإلحصائية

االستقاللية . 5

  وجهة االرتباط

 أجهزة وإدارات إحصائية تـرتبط بمجلـس        6

  .ة عليا، وتعتبر مستقلةالوزراء أوجه

اجهزة إحصائية ترتبط بوزارات اقتصاد أو      10

  تخطيط وتخضع لقارات الوزارة

 أجهزة إحصائية تـرتبط بمجلـس وطنـي         3

لإلحصاء وتعتبر بمثابـة الجهـاز التنفيـذي        

  للمجلس الوطني لإلحصاء

اندنونـسيا والهنـد    ( إدارات إحصائية مستقلة   3

  )وماليزيا

 بـوزارة االقتـصاد      إدارة إحصائية مرتبطة   1

  )باكستان(

  )استراليا، ايطاليا، السويد( إدارات إحصائية مستقلة 3

   إدارة مرتبطة بوزارتي االقتصـاد والتجارة2

  )الدانيمارك وامريكا( 

التدريب . 6

  اإلحصائي

   أجهزة إحصائية فيها مراكز تدريب إحصائي8

 أجهزة إحصائية ال توجـد فيهـا مراكـز          10

  .احد التتوفر المعلومات عنه، جهاز وتدريبية

 إدارة إحصائية فيها مركز أو قـسم تـدريب          2

  )باكستان وماليزيا(إحصائي

   التدريب في الهند على المستوى الوطني1

  )اندنوسيا( المعلومات غير متوفرة1

التوجد مراكز تـدريب إحـصائية خاصـة مرتبطـة          

 دول متقدمة بل تعتمد علـى       5باإلدارات اإلحصائية في    

  .ة التعليمية والتدريبية في كل دولةاألنظم

تكنولوجيا . 7

  المعلومات

 جهــاز إحــصائي فيــه دائــرة خاصــة 18

  بتكنولوجيا المعلومات

ــوفرة   ــر مت ــات غي ــد المعلوم ــاز واح جه

  )موريتانيا(عنه

ـ        3  ا إدارات إحصائية فيهـا دوائـر لتكنولوجي

  )باكستان والهند وماليزيا(المعلومات

  )ندنوسياا( المعلومات غير متوفرة 1

 إدارات إحصائية فيها دوائـر أو مراكـز أو أقـسام            5

  لتكنولوجيا المعلومات

 من ميزانية الدولة فـي       التمويل األساسي  -6

 المذكورة وحصولها غير العربية   الدول النامية   

  .على موارد إضافية من مساعدات

  

 نظام أجور خاص للعاملين فـي اإلدارات        -7

  .اإلحصائية في الدول المتقدمة

  

نشاطات من    التمويل من ميزانية الدولة و      -8

  .اإلدارات اإلحصائية في الدول المتقدمة
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 فيما بين الدول العربية اإلحصائية األنظمةاما المقارنة التفصيلية بين مكونات وهياكل  40/7

فانها ل دولة  في كاإلحصائية واإلدارات األجهزةوبعض الدول النامية والمتقدمة على مستوى 

  )9( التفصيلي اآلتي، جدول رقم في الجدول  ةموضح
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  )  9(جدول 

(*)مقارنة فيما بين النظم اإلحصائية وهياكل إداراتها في الدول العربية وفي عدد من الدول النامية والمتقدمة  

  الدولة
الجهاز 

  اإلحصائي
  اإلطار القانوني

جهة 

اإلشراف أو 

اإلستشارة 

  والتنسيق

النظام 

  اإلحصائي
  نظام الخدمة   باطجهة اإلرت

مركز 

التدريب 

  اإلحصائي

إدارة تكنولوجيا 

  المعلومات
  المالحظات  النشر اإلحصائي

  الدول العربية) أ(

  األردن
ادارة 

االحصاءات 

 العامة

قانون اإلحصاءات 

 24العامة رقم 

 1950لسنة 

وجود 

 مستشارين
 مركزي

وزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي
قواعد الخدمة 

 المدنية
سيسه تم تأ

 حديثاً
مديرية تكنولوجيا 

 المعلومات
مجموعة احصائية سنوية 

 وتقارير ونشرات إحصائية

تدريب إحصائي 

خارجي وفي مواقع 

 العمل

  اإلمارات
اإلدارة المركزية 

 لإلحصاء

قانون احصاء 

 لسنة 9وتعداد رقم 
1974 

 مركزي التوجد
وزارة االقتصاد 

 قطاع التخطيط
 اليوجد خدمة مدنية

 ادارة نظم

 المعلومات
 نشرات إحصائية وتقارير

تدريب خارجي 

 وإستخدام خبراء

  البحرين
الجهاز المركزي 

 للمعلومات

قانون احصاء 

 لسنة 7وتعداد رقم 
1977 

 اليوجد خدمة مدنية مجلس الوزراء مركزي التوجد
مجموعة الخدمات 

 المعلوماتية
 نشرات إحصائية وتقارير

تدريب خارجي 

 وخبراء

  تونس
وطني المعهد ال

 لالحصاء

قانون المنظومة 

الوطنية لالحصاء 

 1999 لسنة 32

المجلس 

الوطني 

 لإلحصاء
 شبه مركزي

المجلس الوطني 

لالحصاء والوزير 

 المشرف
 خدمة مدنية

مؤسسات 

التكوين في 

 االحصاء
 - دليل احصائي ونشرات توجد إدارة مختصة

  الجزائر
الديوان الوطني 

 لالحصائيات
القانون اإلحصائي 

 1982 لسنة 484

المجلس 

الوطني 

 لإلحصاء
 مركزي

المجلس الوطني 

 لالحصاء
 - نشرات احصائية وتقارير توجد إدارة مختصة اليوجد خدمة مدنية

  السعودية
مصلحة 

االحصاءات 

 العامة

  نظام االحصاء 

   لسنة212رقم 

  هـ1379
 مركزي التوجد

وزارة االقتصاد 

 والتخطيط
 اليوجد خدمة مدنية

 المركز الوطني

 للحاسب اآللي
 نشرات احصائية وتقارير

توجد ادارة تطوير 

 اداري

  السودان
الجهاز المركزي 

 لالحصاء
قانون االحصاء 

 1970لسنة 
 خدمة مدنية مجلس الوزراء مركزي التوجد

معهد 

التدريب 

 االحصائي
 - نشرات احصائية وتقاريرمركز الحاسب االلي
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  اإلطار القانوني  الجهاز اإلحصائي  الدولة

جهة اإلشراف 

أو اإلستشارة 

  والتسيق

النظام 

  اإلحصائي
  نظام الخدمة  جهة اإلرتباط

مركز التدريب 

  اإلحصائي

إدارة تكنولوجيا 

  المعلومات
  المالحظات  النشر اإلحصائي

  سورية
المكتب المركزي 

 لالحصاء

قانون االحصاء 

 لسنة 35رقم 
1960 

 خدمة مدنية مجلس الوزراء مركزي مجلس استشاري
 متوسطة معاهد

 ومراكز تدريب
مكتب الشؤون 

 المعلوماتية
 نشرات احصائية وتقارير

   معهد إحصائي2

  مركز تدريب2

  العراق

الجهاز المركزي 

لالحصاء وتكنولوجيا 

 المعلومات

قانون االحصاء 

 لسنة 21رقم 
1972 

 مركزي التوجد
وزارة التخطيط 

 والتعاون االنمائي
 خدمة مدنية

مركز تدريب 

 ةوبحوث احصائي
دائرة الحاسبة االلكترونية

مجموعة احصائية ونشرات 

 وتقارير
-  

  ُعمان
المديرية العامة 

 لالحصاء

القانون االحصائي 

 لسنة 29رقم 
2001 

لجنة استشارية 

 لالحصاء
 مركزي

وزارة االقتصاد 

 الوطني
 مركز المعلومات والنشر اليوجد خدمة مدنية

كتاب االحصاءات الوطنية 

 شراتنو
تدريب خارج 

 مديرية االحصاء

  فلسطين
الجهاز المركزي 

 لالحصاء

قانون االحصاءات  

 لسنة 31رقم 
1947 

 خدمة مدنية مجلس الوزراء مركزي مجلس استشاري
معهد تدريب 

 احصائي
ادارة عامة النظمة 

 المعلومات
 - نشرات احصائية وتقارير

 جهاز االحصاء  قطر

قانون االحصاء 

 لسنة 12رقم 

 وقانون رقم 1980

 2000سنة  ل5

 اليوجد خدمة مدنية ولي عهد قطر مركزي التوجد
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 نشرات احصائية وتقارير

تدريب في 

الخارج ومع 

 خبراءال

  الكويت
اإلدارة المركزية 

 لإلحصاء

قانون االحصاء 

 27والتعداد رقم 

 1963لسنة 
 نشرات احصائية وتقارير اسب اآلليمراقبة الح اليوجد خدمة مدنية وزارة التخطيط مركزي التوجد

توجد مراقبة 

البحوث والتدريب

  لبنان
ادارة االحصاء 

 المركزي

قانون ادارة 

االحصاء المركزي 

 لسنة 1793رقم 
1979 

 نشرات احصائية وتقارير مصلحة المركز اآللي اليوجد خدمة مدنية مجلس الوزراء مركزي التوجد
يتم تاليف فرق 

عمل للمساعدة 

 يذفي التنف

  ليبيا
االدارة العامة لالحصاء 

 والتعداد

الوطني النظام hقانون

 16لالحصاءات رقم 

 1963لسنة 
 مركزي التوجد

  الهيئة العامة للمعلومات

   دوزارة االقتصا
 اليوجد خدمة مدنية

توجد دائرة مستقلة 

 لتكنولوجيا المعلومات
 نشرات احصائية وتقارير

دائرة تكنولوجيا 

المعلومات خارج 

 م االدارةتنظي
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  اإلطار القانوني  الجهاز اإلحصائي  الدولة

جهة اإلشراف 

ستشارة إلأو ا

  والتنسيق

النظام 

  اإلحصائي
  نظام الخدمة  جهة اإلرتباط

مركز التدريب 

  اإلحصائي

إدارة تكنولوجيا 

  المعلومات
  المالحظات  النشر اإلحصائي

  مصر
الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة 

 واالحصاء

 قانون االحصاء

 35والتعداد رقم 

 1960لسنة 
 مركزي لجنةاستشارية

وزارة التنمية 

 االقتصادية
 خدمة مدنية

المركز القومي 

 للتدريب االحصائي
قطاع تكنولوجيا 

 المعلومات
نشرات احصائية 

 وتقارير
- 

 مديرية االحصاء  المغرب
قانون االحصاء رقم 

 2002 لسنة1639

مصلحة التعاون 

والتنسيق 

 اإلحصائي
 المركزي

المندوبية السامية 

 للتخطيط
 خدمة مدنية

المعهد الوطني 

لالحصاء 

 والتخطيط

توجد دائرة مستقلة 

خارج تنظيم 

 المديرية

نشرات احصائية 

 وتقارير

يرتبط معهد االحصاء 

والتخطيط بالمندوبية 

 السامية للتخطيط

  موريتانيا
المكتب الوطني 

 لالحصاء
 24المرسوم رقم 

 2006لسنة 
المجلس الوطني 

 لالحصاء
 مركزي

وزير الشؤون 

 االقتصادية والتنمية
 التتوفر معلومات التتوفر معلومات خدمة مدنية

نشرات احصائية 

 وتقارير
- 

  اليمن
الجهاز المركزي 

 لالحصاء
قانون االحصاء رقم 

 1995 لسنة 28
 مركزي مجلس الجهاز

وزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي
 خدمة مدنية

مركز التدريب 

 االحصائي
الدارة العامة ا

 للحاسبات
نشرات احصائية 

 وتقارير
- 

 الدول النامية غير العربية) ب(

 اندنوسيا
ادارة االحصاء 

 االندنوسية
قانون االحصاء رقم 

 1997 لسنة 16
 التتوفر معلومات التتوفر معلومات خدمة مدنية ادارة مستقلة شبه مركزي مجلس استشاري

نشرات احصائية 

 وتقارير
- 

 نالباكستا
االدارة االحصائية 

 الفدرالية الباكستانية

قانون االحصاء 

 1972لسنة 

وتعديله لسنة 
1981 

مجلس احصاء 

 فدرالي
 وزارة االقتصاد مركزي

خدمة مدنية 

ويتم التعيين 

 باالعالنات

مركز تدريب 

 احصائي
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
نشرات وتقارير 

 احصائية
تدريب في مواقع 

 العمل

 الهند

ئة االحصاءات هي -

  الوطنية 

 منظمة اإلحصاءات -

 المركزية

قانون االحصاء 

 1953لسنة 

 وتعديالته

هيئة استشارية 

 وتنسيق احصائي
 ادارة مستقلة المركزي

قواعد خدمة 

 مدنية
تدريب على 

 المستوى الوطني
 مركز الحاسبات

نشرات وتقارير 

 احصائية
نظام خاص لتدريب 

 وتاهيل العاملين

 ماليزيا
 االحصاء ادارة

 الماليزية

مشمولة بقانون 

احصاء منذ ستينات 

 القرن الماضي

وحدة تنسيق 

 للدوائر الحكومية
 ادارة مستقلة المركزي

قواعد خدمة 

 مدنية
قسم تدريب 

 احصائي
قسم تكنولوجيا 

 المعلومات
نشرات احصائية 

 وتقارير
بصدد تاسيس مركز 

 تدريب احصائي
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  قانونياإلطار ال  الجهاز اإلحصائي  الدولة

جهة اإلشراف 

ستشارة إلأو ا

  أو التنسيق

النظام 

  اإلحصائي
  جهة اإلرتباط

نظام الخدمة 

  للعاملين

مركز التدريب 

  اإلحصائي

إدارة تكنولوجيا 

  المعلومات
  المالحظات  النشر اإلحصائي

  الدول المتقدمة) ج(

 استراليا
ادارة االحصاء 

 االسترالية
تعمل بموجب 

 القانون
مكتب 

 االحصائيين
 ادارة مستقلة مركزي

بموجب نظام 

اجور خاص 

 باالدارة
 اليوجد

قسم خدمات 

 التكنولوجيا
نشرات احصائية 

 ونشر الكتروني

االحصائيون 

االستراليون يقودون 

 العمل االحصائي

 ايطاليا
المعهد الوطني 

 االيطالي لالحصاء
 مشمول بقانون

مجلس مشرف 

ولجنة السياسات 

 والتسيق
 لةادارة مستق شبه مركزي

نظام اجور 

 خاص
 اليوجد

دائرة االحتياجات 

 المعلوماتية
نشرات احصائية 

 ونشر الكتروني
تدريب في مواقع 

 العمل

الدانيمارك

منظمة االحصاءات 

ادارة /الدانيماركية

 االحصاء

نظام عمل خاص 

بموجب قانون 

 االحصاء
 مركزي مجلس الحكام

وزارة االقتصاد 

 واالعمال
نظام اجور 

 خاص
 اليوجد

ز تكنولوجيا مرك

 المعلومات
نشرات احصائية 

 ونشر الكتروني
تدريب في مواقع 

 العمل

 السويد
منظمة االحصاءات 

 المكتب - السويدية 

 التنفيذي

تعمل بقانون ونظام 

 وتعليمات

مجلس استشاري 

ومجلس 

اإلحصاءات 

 الرسمية

 ادارة مستقلة المركزي
نظام اجور 

 خاص
 اليوجد

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات
ات احصائية نشر

 ونشر الكتروني
توجد اربعة مجالس 

 اخرى متخصصة

الواليات 

المتحدة 

االميريكية

ادارة االحصاء 

 االميريكية
 13/104قانون 

 1995لسنة  
 وزارةالتجارة المركزي مكتب السياسات

نظام اجور 

 خاص
 اليوجد

مديرية تكنولوجيا 

 المعلومات
نشرات احصائية 

 ونشر الكتروني
ر يوجد نائب مدي

ومدير مساعد للتسويق

  .ان جميع االجهزة المذكورة في الجدول اعاله تستخدم تكنولوجيا المعلومات) 1 ((*)

لدول  االخرى او ان االجهزة االحصائية العربية التي ال تحتوي هياكلها التنظيمية مراكز تدريب احصائية تعتمد على أنظمتها التعليمية والتدريبية إضافة إلى الفرص المتاحة في ا) 2    (

  .في المنظمات االقليمية او الدولية

في الدول المتقدمة وفي معظم الدول النامية ومنها الدول العربية، يتم النشر االحصائي فيها الكترونياً، اضافة الى التي تمت دراستها ان جميع األجهزة واالدارات االحصائية ) 3   (

 .االتقارير والنشرات االحصائية التي تصدره
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  :االستنتاجات والتوصيات - احدى عشر
 بعد إجراء المقارنات فيما بين هياكل األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية ومثيالتها في :أوالً

  :بعض الدول النامية والدول المتقدمة يستنتج ما يأتي

ول العربية، ألسباب  العتماد األسلوب المركزي في النظام اإلحصائي في الدةال تزال هناك ضرور )1(

تتعلق بحداثة بعضها، وعدم تهيئة الظروف المناسبة للعمل اإلحصائي الالمركزي بما في ذلك 

ضعف الوعي اإلحصائي، ومحدودية التشكيالت الضرورية لإلدارات اإلحصائية في بعض الدول 

 .العربية

  

 المناسبة، البد من البدء عند اكتمال مستلزمات العمل اإلحصائي وبخاصة توفر القدرات اإلحصائية )2(

بصورة تدريجية نحو الالمركزية في بعض األعمال اإلحصائية على المستويات القطاعية والمحلية، 

مع أهمية ضمان التنسيق في العمليات اإلحصائية فيما بين المراكز والفروع في األجهزة 

خر، على ان يتم ذلك اإلحصائية من جانب ودوائر اإلحصاء في الوزارات والمؤسسات من جانب آ

 دة تستند إلى القوانين اإلحصائيةوفق أسس وتعليمات محد

  

من المهم ان تكون جميع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية قد أكملت إعداد االستراتيجيات  )3(

 .اإلحصائية الوطنية التي تعمل بموجبها

  

 .ي الدول العربيةتحقيق استقاللية العمل اإلحصائي لألجهزة واإلدارات اإلحصائية ف )4(

  

 .ان يتم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتعزيز القدرات اإلحصائية في الدول العربية )5(

  

االلتزام بتطبيق المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية عند تنفيذ البرامج اإلحصائية لألجهزة  )6(

 .اإلحصائية واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية

  

زة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية لتمكينها من تنفيذ اإلعمال توفير الدعم واإلسناد لألجه )7(

 .اإلحصائية بما يتالءم مع احتياجات بلدانها من البيانات والمؤشرات اإلحصائية

  

البد من ان يكون العمل اإلحصائي في أي بلد عربي مستنداً إلى تشريعات تتحدد بموجبها  )8(

ة والمؤسسات المشمولة بالعمليات اإلحصائية والمواطنين مسؤوليات األجهزة واإلدارات اإلحصائي

 .إضافة إلى مستخدمي البيانات اإلحصائية
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أهمية مشاركة المنتجين والمستخدمين للبيانات اإلحصائية في وضع برامج العمل اإلحصائي  )9(

 . كما هو الحال في الدول المتقدمةالألجهزة اإلحصائية والمساهمة في جزء من تكاليفه
 
الضروري والمهم ان يتضمن الهيكل التنظيمي ألي جهاز أو إدارة إحصائية في الدول من  )10(

العربية على مجلس أعلى أو هيئة عليا، لإلشراف والتوجيه إضافة إلى االستشارة والتنسيق ورسم 

السياسة العامة لإلعمال اإلحصائية والعمل على متابعتها، والبد ان يتضمن تشكيل المجلس أو 

داً من ذوي الخبرة واالختصاص يمثلون منتجي البيانات اإلحصائية ومستخدميها من اجل الهيئة عد

مشاركة جميع اإلطراف في تحمل المسؤوليات وجني ثمار األعمال اإلحصائية، على ان يتم تحديد 

 .المهام والجهات المشاركة في التشكيل بقانون أو نظام

  

ات اإلحصائية في الدول العربية على دوائر وأقسام ان يتضمن الهيكل التنظيمي، لألجهزة واإلدار )11(

حسب حاجة كل بلد عربي، باإلضافة إلى الدوائر واألقسام تدريب إحصائي ومراكز أو معاهد 

 .اإلحصائية واإلدارية التـي تتولى التعدادات والمسوحـات اإلحصائية والخدمـات المساعدة

  

 :تقدم نوصـي بما يأتي بناء على ماو - ثانياً

 .عتماد الهيكل التنظيمي لجهاز االحصاء المركزي المقترحا -

ان تكون جميع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية قد أنجزت االستراتيجيات اإلحصائية  -

 .الوطنية لكل منها وتنفيذ برامج العمل اإلحصائي بموجبها
 

لى افة إان يتضمن هيكل الجهاز اإلحصائي مجلس أو هيئة عليا لإلشراف والتوجيه إض -

 .التنسيق في األعمال اإلحصائية
  

التنسيق في األعمال اإلحصائية فيما بين دوائر مركز الجهاز اإلحصائي والدوائر اإلحصائية  -

 .في الوزارات والمؤسسات حكومية وأهلية بتعليمات يتم االلتزام بها بموجب القانون
 

يقية في العمليات اإلحصائية االستخدام العقالني لتكنولوجيا المعلومات وفق الحاجة الحق -

المختلفة مع التركيز الستخدامها بالدراسات واألبحاث العلمية وفي مجاالت تعزيز القدرات 

 .الفنية في األجهزة اإلحصائية
 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الدقة والجودة والموثوقية في المنتجات اإلحصائية إضافة  -

 .صائية في الدول العربيةإلى زيادة اإلنتاجية باألعمال اإلح
  

 .استقاللية العمل اإلحصائيتحقيق  -
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أهمية تأسيس مركز تدريب إحصائي في كل جهاز أو إدارة إحصائية يتطلب حجم أعمالها   -

 .ومهامها وجود مثل هذا المركز للمساعدة في تعزيز القدرات اإلحصائية
 

ذات العالقة بتوفير المعلومات التوسع في استخدام السجالت اإلدارية وضمان التزام الجهات  -

 .المطلوبة استنادا إلى القانون
  

تركيز األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية على البيانات اإلحصائية التي تساعد  -

في تطوير البحث العلمي في المجاالت المختلفة، مع االهتمام بتحليل البيانات واستخراج 

 .المؤشرات اإلحصائية
  

 .باعتبارها األساس للحسابات القوميةة هتمام باإلحصاءات االقتصاديضرورة اال -
  

 .التوسع في النشر اإلحصائي إلكترونياً -
  

 .وضع البرامج اإلعالمية المناسبة للنهوض بالوعي اإلحصائي في الدول العربية -
  

إعادة النظر في تشكيالت بعض األجهزة اإلحصائية في الدول العربية لتجنب التضخم في  -

 .كلها التنظيميةهيا
 

مساهمة الجهات المستفيدة من البيانات اإلحصائية حكومية وأهلية بتمويل العمليات  -

اإلحصائية التي تقوم بها األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية من خالل تحديد 

نسبة مئوية من إجمالي ميزانيات تلك الجهات، مثل مراكز األبحاث والجامعات والشركات 

 ".دعم اإلحصاء" قطاع اإلعمال ألغراض و
 

تحديد قواعد خدمة خاصة للعاملين الفنيين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول  -

 .العربية لتعزيز القدرات اإلحصائية فيها وضمان تطورها واستقرارها
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  :ربية شروط تطبيقه في الدول العولجهاز إحصائي مقترح  نموذج هيكل تنظيمي  - عشر ثنيإ
 اقتـراح ، تـم    )1(2007 سابقة أعدها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية في عام           في دراسة    )1(

هيكل تنظيمي لجهاز إحصاء مركزي، يمكن إعتباره جهازاً واقعياً مناسباً لهذه المرحلة من تطور األجهـزة                

ألساسية المقترحة في هذه الدراسـة      ات اإلحصائية في الدول العربية، ألنه يتضمن معظم الشروط ا         ارواألد

  :وهي

  بمجلس الوزراء، أو أية جهة عليا في الدولةالرتباطه االستقالليةتحقيق إمكانية  •

 .ومتابعتهاوتنسيقها وجود مجلس أعلى لإلحصاء، يتولى مهام اإلشراف وتوجيه األعمال اإلحصائية  •

قـوى العاملـة وتعزيـز القـدرات        ، إلعداد ال   الهيكل التنظيمي على مركز تدريب إحصائي      احتواء •

 .اإلحصائية المطلوبة

 والوحـدات،   األقسام من   تتألف رئيسة لتكنولوجيا المعلومات     إدارةيتضمن الهيكل التنظيمي المقترح      •

استخدام التحليل والبرمجة ونظم المعلومات والعمل علـى تطـوير األسـاليب اإلحـصائية              لضمان  

 إلى تكوين قواعد المعلومات وتكاملها وإحكام الربط بـين          المستخدمة في العمليات اإلحصائية إضافة    

عناصر الشبكة الوطنية للمعلومات، من اجل توفير المعلومات الدقيقـة والموثوقـة فـي مواعيـدها                

 .المقررة

برئاسة مدير عـام، فـي       ، يمكن ان تكون قياداتها     رئيسية أربع إدارات على   الهيكل التنظيمي    احتواء •

سعة التشكيالت، أو برئاسة مدير دائرة فـي األجهـزة واإلدارت اإلحـصائية             األجهزة اإلحصائية وا  

، وذلك لتجنب التضخم في األجهزة واإلدارات اإلحصائية، ويكون عدد األقـسام والفـروع              األخرى

 : وهذه اإلدارات هي. في كل دولة عربيةاإلحصاءوالشعب حسب الحاجة الفعلية لجهاز 

  البحوث والتنسيق واإلستشارات −

  تكنولوجيا المعلومات −

  اإلدارية والمالية −

  

 حـسب   أقسامدوائر أو   كل من هذه اإلدارات من      تتألف  

  .جهاز إحصائيحاجة  كل 

اإلحصائية الشؤون الفنية، وتتضمن هذه اإلدارة جميع الدوائر أو األقسام الفنية التي تتولى األعمال               −

ـ          صاءات المتعلقـة بـالموارد البـشرية،       في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية بما في ذلـك اإلح

 إلى دائرة لتنسيق األعمال اإلحـصائية مـع         إضافةواإلحصاءات القطاعية، واإلحصاءات السكانية     

وحسب الحاجة الفعلية لكل    أو األقاليم   ئرة أخرى إلحصاءات المحافظات     االوزارات والمؤسسات، ود  

  .دولة عربية

  

  

  

ي الدول العربية، ورقة مقدمة للمـؤتمر اإلحـصائي العربـي األول            دراسة واقع األجهزة اإلحصائية ف    ) 1(

  .المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية / 13/11/2007-12المنعقد في عمان للفترة 
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ان دائرة الشؤون الفنية في هيكل جهاز اإلحصاء المقترح تمثل حجر الزاوية في العمـل اإلحـصائي                  )2(

تولى وضع وتنفيذ البرامج اإلحصائية المقررة بالتعاون والتنـسيق مـع الـدوائر             الميداني والمكتبي ألنها ت   

  .اإلحصائية األخرى داخل الجهاز أو خارجه
  

فنية وعلمية من خالل مراكز التدريب وقدرات مل اإلحصائي البشرية من قيادات  عان توفير مستلزات ال    )3(

محلية أو خارجية بما فيها المعاهـد اإلقليميـة         اإلحصائي واستغالل الفرص المتاحة لدى الجهات األخرى        

 النظـر فـي المنـاهج التعليميـة         إعادة، إضافة إلى     والتوسع في البحوث العلمية للدراسات العليا      والدولية

بحصول نقلة نوعية   بتعزيز القدرات اإلحصائية و   والتدريبية في المؤسسات التعليمية في الدول العربية كفيل         

جهزة أهداف تأسيس تلك األ   ة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية، وضمان تحقيق         في كفاءة إداء األجهز   

  .واإلدارات وتطوير العمليات اإلحصائية بشكل عام
  

ان وجود تشابه وتناظر في مكونات هياكل األجهزة اإلحصائية في الدول العربية بما في ذلك احتواءها                 )4(

ولوجيا المعلومات يسهل وسائل االتـصال والتواصـل        على دوائر او مراكز للتدريب اإلحصائي ولتكن      

والتعاون في األعمال والمشاريع اإلحصائية بما يضمن االرتقاء بالعمليات اإلحصائية وجودة نواتجهـا             

 .ودقة معلوماتها إضافة إلى تعزيز القدرات اإلحصائية في الدول العربية
 
أو مكاتب أو أقـسام للتـشكيالت المقترحـة فـي            أية دولة عربية إضافة مجالس أو لجان         ارتأتإذا    )5( 

 من النماذج الستة للهياكل التنظيمية لألجهـزة        االستفادةأعاله، يمكنها   ) 1(النموذج المذكور في الفقرة     

  .المرفقة في الملحق الثاني من هذه الدراسة اإلحصائية للدول األجنبية،

  ).مقترح (والمخطط اآلتي يمثل الهيكل التنظيمي لجهاز إحصاء مركزي
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)1( 

  )مقترح(الهيكل التنظيمي لجهاز احصاء مركزي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  

 

 مجلس الوزراء

الجهاز المركزي لالحصاء
- رئيس الجهاز-  

السكرتارية
 وكيل رئيس الجهاز

 المجلس االعلى لالحصاء

 المستشار القانوني

 مركز التدريب االحصائي

 الدائرة االدارية والماليةدائرة البحوث والتنسيق واالستشارات دائرة تكنولوجيا المعلومات
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)1(شكل رقم   

(*)        الهيكل التنظيمي لدائرة االحصاءات العامة  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  تم مؤخراً إصدار قرار بتأسيس مركز تدريب إحصائي ضمن تشكيالت هذه الدائرة(*) 

 المملكة االردنية الهاشمية

االحصاءات/ وزير التخطيط والتعاون الدولي

 المدير العام لالحصاءات
 مكتب المدير العام

يبوحـــدة االســـال

 وحدة الرقابة الداخلية

 لجنة المعايير والمنهجيات

 الخبراء والمستشارون

لجنة التخطـيط والتنـسيق     

 وحدة االستشارات القانونية

 مساعد المدير العام مساعد المدير العام

المكاتب االحصائية 

يةمديرية الشؤون المالية واالدارمديرية تنمية الموارد البشرية    مديرية تكنولوجيا المعلومات مديرية العالقات العامة 

رمجةبقسم التحليل وال  

الجغرافية قسم انظمة المعلومات  

قسم االدخال   

قسم بنك المعلومات   

 قسم الصيانة والدعم الفني

العامة قسم العالقات  

والنشر قسم االعالم  

لمطبعةقسم ا  

 قسم المحاسبة

 قسم اللوازم والمشتريات

والصيانةيةقسم الخدمات االدار  

 قسم الديوان

 قسم تنمية الموارد البشرية

 قسم شؤون الموظفين

مديرية المسوح 

 االقتصادية
مديرية االحصاءات

 االقتصادية

مديرية المسوح

 االسرية

 مديرية االحصاءات
 الزراعية والبيئة

 مديرية االحصاءات
واالجتماعية السكانية  

قسم االقتصاد الزراعي   

قسم االنتاج الحيواني   

قسم االنتاج النباتي   

قسم البيئة   

 قسم الصناعة

قسم التجارة الداخلية   

 قسم االنشاءات

 قسم الخدمات

 قسم االستخدام

 قسم النقل والسياحة

 قسم التجارة الخارجية

 قسم االسعار وتكاليف المعيشة

 قسم الحسابات القومية

 قسم نفقات ودخل االسرة

قسم مسوح القوى العاملة   

قسم المسوح الديموغرافية   

قسم االحصاءات االجتماعية

قسم االحصاءات السكانية

قسم احصاءات النوع

االجتماعي
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)2(لة اإلمارات العربية المتحدة       شكل رقمدو  

  الهيكل التنظيمي لإلدارة المركزية لإلحصاء
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

وكيل وزارة االقتصاد 

 قطاع التخطيط

 مكتب الوكيـــل

 ادارة التنمية االدارية والجودة

 ادارة نظم المعلومات

 اللجنة المركزية للتنسيق االحصائي

الوكيل المساعد للشئون 

 المالية واالدارية 

الوكيل المساعد للشئون 

 التخطيط واالحصاء 

ادارة الشئون 

 المالية واالدارية 

 قسم الشئون المالية 

  االدارية قسم الشئون

قسم العالقات العامة 

 والمعارض 

 قسم المطبعة

االدارة المركزية 

لالحصاء

ادارة التخطيط 

 والدراسات

قسم التخطيط المحلي 

 والتنسيق العام

قسم التخطيط 

االقتصادي

قسم التخطيط المالي 

والنقدي

قسم التخطيط 

والقوى  جتماعياال

العاملة

قسم االحصاءات المالية 

صاديةواالقت  

قسم االحصاءات

 الديموغرافية

قسم االحصاءات

  والعامةالميدانية

سم الحاسب االلي ق  

قسم معالجة 

البيانات والنشر 

قسم 

التدريب 
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  )3(مملكة البحرين                       شكل رقم 

 الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمعلومات

 

قسم االحصاءات

 االقتصادية

مدير عام الجهاز المركزي للمعلومات

ادارة االحصاء

 

 مدير االحصاء

قسم االحصاءات 

 االجتماعية والبيئية

قسم التعدادات

 والمسوح

ات مجموعة الخدم

 المعلوماتية
قسم الحسابات 

 القومية
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)4(ة العربية السعودية                                      شكل رقمالمملك  

 الهيكل التنظيمي لمصلحة االحصاءات العامة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المدير العام

 وحدة المتابعة

 وحدة التحليل والتقارير

 ادارة التطوير االداري

 ادارة العالقات العامة

 مكتب المدير العام

نائب المدير العام للمركز

 الوطني للحاسب االلي

نائب المدير العام للشئون

 االحصائية

االدارة العامة

 لالحصاءات السكانية واالجتماعية

االدارة العامة

 لالحصاءات االقتصادية
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االدارة العامة

 والماليةللشئون االدارية
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الن
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طبا
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ادا

مة
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ت ا
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خد
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رة 
ادا

 

ظم
الن

ة 
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رة 
ادا

لي
اال
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ت ا
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ة 
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اد

 فرع المنطقة الغربية فرع المنطقة الشرقية فرع منطقة القصيم فرع منطقة عسير
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 الجمهورية العربية السورية

)5(شكل رقم  

نظيمي للمكتب المركزي لالحصاءالهيكل الت  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ج 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدير المكتب

 امانة السر المجلس االستشاري

 الرقابة الداخلية المستشارون

المعاهد المتوسطة 

 ومراكز التدريب

ــط  -  ــد المتوسـ المعهـ

 .االحصائي في دمشق

ــط  -  ــد المتوسـ  المعهـ

 .االحصائي في الالذقية

 مركز التدريب االحصائي    - 

 .في دمشق

ئي  مركز التدريب االحصا   - 

   .في حلب

معاون مدير 

المكتب للشئون 

 المعلوماتية

معاون مدير

المكتب للشئون 

االقتصادية

مديرية التخطيط 

الفني والتعاون  
مديرية الدراسات 

السكانية 

واالتصاالت 

معاون مدير المكتب 

للشئون االجتماعية 

 والديموغرافية

مديرية الشئون 

واالدارية المالية  

مديرية

الحسابات 

 القومية

 مديرية التعداد -

   واالحصاءات الزراعية

مديريـــة االحـــصاءات   -

 .االقتصادية

ية مديرية الخدمات االقتـصاد    -

 .واالجتماعية

 مديرية التجارة واالسعار -

 مديريات االحصاء في المحافظات

.  مديرية ااحصاء الالذقية-.   مديرية احصاء حماه-.  مديرية احصاء حلب–.  مديرية احصاء ريف دمشق–.    مديرية احصاء دمشق-  

   مديرية احصاء درعا-  احصاء طرطويس مديرية - مديرية احصاء الرقة -.    مديرية احصاء الحسكة- مديرية احصاء دير الزور -
  مديرية احصاء ادلب - مديرية احصاء حمص  -  مديرية احصاء القنيطرة  - مديرية احصاء السويداء   -

ــداد  - ــديرة التع م

ــصاءات  واالحــ

  واالجتماعيةالسكانية 

مديرية احصاءات   -

 القــوى البــشرية
 وقوة العمل

مديرية الحاسـب    -

االلكتروني       

ــز  - ــة مرك مديري

ــات  المعلومـ
ــنظم  والـــ

 الجغرافية
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)6(جمهورية السودان                      شكل رقم  

ءالهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لالحصا  

                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وزارة رئاسة مجلس الوزراء

 مركز الحاسب االلي الجهاز المركزي لالحصاء
معهد التدريب االحصائي 

 والحاسب االلي

 المكتب التنفيذي ادارة البحوث والنشر العالقات العامة والتدريب

االدارة العامة 

ية للشئون المال

 واالدارية

االدارة العامة 

للمسوحات والتعدادات 

 االجتماعية والسكانية

االدارة العامة 

للمسوحات والتعدادت 

 المالية واالقتصادية

االدارة العامة للتنسيق 

االحصائي والعمل 

 الميداني
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)7(جمهورية العراق                        شكل رقم  

   الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رئيـــس الجهاز

 السكرتير

لحاسبة االلكترونيةدائرة اقسم التدقيق  

ــوثالقسم القانوني ــدريب والبح ــز الت مرك

 دائرة الشئون الفنية دائرة الشئون االدارية والمالية

 السكرتير

مديرية االحصاء الصناعي

 مديرية الحسابات القومية

مديرية مسوحات االسر

مديريات االحصاء في المحافظات   

شعب االحصاء فـي االقـضية     

مديرية االحصاء الزراعي

مديرية االحصاء االنشائي

مديرية احصاء النقل والموصالت

 مديرية االحصاء التربوي واالجتماعي

ةمديرية احصاء القوى العامل  

 مديرية االحصاء السكاني

 السكرتير

 مديرية االمور االدارية

 مديرية المضبرة والمراسالت

 مديرية االمور الذاتية

 مديرية المطبعة

باتمديرية الحسا  

مديرية النشر 

 والعالقات
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)8(دولة فلسطين                                                    شكل رقم   

 الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
 

 
 

 المجلس االستشاري مجلس الجهاز رئيــس الجـهاز

ازمدير عام مكتب رئيس الجه  المستشار القانوني 

 المعهد الفلسطيني للتدريب االحصائي دائرة المشاريع وبرامج التمويل مكتب رئيس الجهاز الرقابة الداخلية العالقات العامة

 مساعد رئيس الجهاز لشئوون الخدمات المساندة مساعد رئيس الجهاز للشئوون االحصائية

االدارة العامة 

 للتعدادات
دائرة العمليات 

 الفنية

دائرة الخرائط   

دائرة الـسجالت 

 ةالمركزي

 دائرة احصاءات السكان

دائرة احصاءات التعليم والثقافة 

 دائرة احصاءات الصحة

 دائرة احصاءات العمل

 دائرة احصاءات معايير المعيشة

حصاءات االجتماعيةاالدائرة   

   االدارة العامة لالحصاءات

     السكانية واالجتماعية

االدارة العامــــة

لالحــــصاءات

  االقتصادية 

االدارة العامة 

لالحصاءات 

  ةالجغرافي

االدارة العامـــــة

للتخطيط والتطـوير

والتنسيق االحصائي 

دائرة احصاءات الصناعة واالنشاءات

القطاعات الخدميةدائرة  

التحليل  والتنبئواتدائرة  

االسعار واالرقام القياسيةدائرة  

احصاءات التجارة الخارجيةدائرة  

االحصاءات المالية والحكوميةدائرة

الحسابات القوميةدائرة  

دائرة احصاءات

المساكن وظروف 

 السكن

دائرة احصاءات

 البيئة

دائرة احصاءات

المصادر الطبيعية

دائرة احصاءات

 الزراعة

دائرة احصاءات

السياحة

دائرة التخطيط 

 والتنسيق

دائرة الكتب

 السنوية

دائرة

 المنهجيات

دائرة

احصاءات العلم 

 والتكنولوجيا

االدارة العامة 

النظمة المعلومات 

والحاسوب 

االدارة العامة 

للمسوح والعمل 

الميداني 

االدارة العامة 

للشؤون المالية 

واالدارية 

مدير عام شؤون

 غزة

دائرة المسوح

يدانيةالم  

 الدائرة الفنية

دائرة الشؤون

 االدارية

دائرة شؤون

 الموظفين

دائرة الخدمات

 االدارية

دائرة اللوازم

والمشتريات

دائرة المالية

دائرة تطوير

 االنظمة

دائرة الدعم

 الفني

دائرة معالجة

 البيانات

دائرة النشر

 والتوثيق
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 دولة قطر                           

)9(شكل رقم   

 الهيكل التنظيمي لجهاز االحصاء في قطر
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

  

الرئيس

وحدة االتصاالت نائب الرئيس  وحدة التعاون الفني

الدائرة االدارية 
 والمالية

دائرة تكنلوجيا 
 المعلومات

دائرة االحصاءات االقتصادية 
 والحسابات القومية

دائرة التعدادات ومسوح االسر 
 واالساليب االحصائية

ات دائرة االحصاء
 الديموغرافية -االجتماعية

 والتحليل االحصائي

قسم ادارة االنظمة 
 والطباعة االلكترونية
 

  قسم المالية

 قسم الخدمات 
ألداريةا  

قسم العمليات 
والدعم الفني

 قسم التطبيقات 
األقتصادية 
السكانية -واألجتماعية

 قسم الحسابات القومية 
والمؤشرات االقتصادية

قسم احصاءات التجارة 
 واألسعار

قسم اساليب المسوح 
  االطار العام/االقتصادية

 قسم احصاءات االنتاج القطاعي

قسم تعدادات السكان والمساكن

   قسم اساليب المسوح االحصائية
واالسرية  

قسم احصاءات السجالت 
االدارية

لية والمكتبية قسم العمليات الحق  قسم احصاءات البيئة والتنمية 
المستدامة

ومات  قسم نظام المعل
الجغرافي

قسم الموارد 
يةالبشر  

قسم التحليل واالحصاءات 
يةالسكان

 قسم االحصاءات االجتماعية
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 دولة الكويت

 وزارة التخطيط

)10(شكل رقم   

 الهيكل التنظيمي لالدارة المركزية لالحصاء

 االدارة المركزية لالحصاء

ون االحصاءمكتب الوكيل المساعد لشؤ  

مراقبة 

 المكتب الفني

مراقبة الشئون 

 االدارية والمالية 

 قسم الشئون االدارية والمالية 

 قسم االعالم والعالقات العامة 

قسم البرامج العامة والتصميم الفني 

 قسم المتابعة والمراجعة الفنية 

ادارة الحاسوب والبحوث 

 والتدريب

ادارة المطبوعات  

 والنشر

ادارة االحصاءات التجارية 

 والزراعية والخدمات

ادارة االحصاءات 

يةاالقتصاد  

ادارة التعداد واالحصاءات 

 السكانية

مراقبة البحوث 

 والتدريب  

مراقبة الحاسب 

 االلي  

 قسم التدريب
 

البحوث  قسم

والعمليات 

والترجمة  

قسم ضبط 

 العمليات

قسم تطوير 

 النظم

مراقبة النشر 

 والتوزيع  

مراقبة 

المطبعة 

والرسم البياني 
 

قسم 

 التوزيع

قسم 

 النشر

قسم 

الرسم 

البياني

قسم 

المطبعة 

والتصوير

مراقبة 

احصاءات 

الخدمات 

 والنقل  

مراقبة 

االحصاءات 

 الزراعية  

مراقبة 

احصاءات 

التجارة 

الخارجية  

قسم 

 احصاءات

النقل 

والموصالت

قسم 

 احصاءات

الخدمات 

االجتماعية 

ن واالم

قسم 

 احصاءات

الثروة 

 السمكية 

االحصاءات 

 الزراعية 

قسم 

دراسات 

التجارة 

الخارجية

قسم 

احصاءات 

التجارة 

الخارجية

مراقبة 

احصاءات 

االسعار 

 واالرقام

القياسية 

 والنفط  

مراقبة 

االحصاءات 

المالية 

والحسابات 

 القومية  

مراقبة 

البحوث 

االقتصادية  

قسم 

احصاءات 

 النفط 

قسم 

االسعار 

واالرقام 

 القياسية 

قسم جداول 

المدخالت 

 والمخرجات

قسم الحسابات 

المالية والبنوك 

قسم احصاءات 

الحسابات 

 القومية

قسم احصاءات 

المبيعات 

والتجارة 

 الداخلية 

قسم 

االحصاءات 

الصناعية 

 والتشييد 

مراقبة 

احصاءات 

العمل 

والمعيشة  

مراقبة 

االحصاءات 

لحيوية  ا  

مراقبة 

التعداد 

وتصميم 

  العينات

قسم 

احصاءات 

دخل 

االسرة 

 واالنفاق

قسم 

احصاءات 

العمل 

 واالجور

قسم 

احصاءات 

الهجرة 

والدراسات 

 السكانية 

قسم 

االحصاءات 

 الحيوية 

قسم 

وحدات 

الميدان 

يم وتصم

 العينات

قسم 

التعداد 
 والمسوحات

 االحصائية
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)11(الجمهورية اللبنانية                    شكل رقم   

  المركزياإلحصاء إلدارة التنظيميالهيكل رئاسة مجلس الوزراء     مخطط 

العدد قابل للتغيير حسب مقتضيات برنامج العمل*   

 دائرة التجهيزات 

   واللوازم

محاسبة دائرة ال  

مصلحة 

احصاءات قطاع 

 االنتاج

مصلحة 

احصاءات القطاع 

المنزلي 

 واالجتماعي

مصلحة العمليات 

الميدانية 

 واالحصاءات
 االقليمية

مصلحة 

 التنسيق

والمحاسبة 

 الوطنية

 

المركز مصلحة 

 االلي

االداريةدائرة ال دائرة منطقة  

 قطاع االنتاج

دائرة 

احصاءات 

التجارة 

 الخارجية

دائرة االسعار 

واحصاء 

التجارة 

 الداخلية

*  فرق عمل 

 دائـــــرة 

احـــصاءات 

 االسكان

دائرة 

احصاءات 

قوى اليد 

 العاملة

* فرق عمل   

 مكتب اقليمـي   

 في كل محافظة

 مكتب بيروت 

* فرق عمل  

 

 مصلحة الديوان

 ادارة االحصاء المركزي

مصلحة 

التوثيق 

والنشر 

 والطباعة

دائرة 

 التوثيق

دائرة 

 النشر

دائرة 

 الطباعة

دائرة التحليل 

 والبرمجة

دائرة العمل 

 األلي
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( 12(    شكل رقم الجماهيرية العربية الليبية        

  والتعدادالحصاءالعامة لالدارة لالهيكل التنظيمي 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير عام االدارة

 قسم

 المنهجيات

 قسم

 الخدمات
 قسم

 االحصاءات الديموغرافية

وحدة 

االحصاءات 

 الدورية

وحدة التقرير 

الوطني للتنمية 

 البشرية

وحدة 

بحوث 

 التنمية

وحدة 

المؤشرات  

الديموغرافية

وحدة 

التعدادات 

والمسوح 

 السكانية

ة وحد

االحصاءات 

 الحيوية

 قسم

 االحصاءات االقتصادية

وحدة احصاءات 

 التجارة الداخلية

وحدة احصاءات 

 التجارة الخارجية

وحدة االحصاء 

 الصناعي

وحدة تجميع 

 االسعار

 قسم

 تجميع البيانات

وحدة 

ت االحصاءا

 الجارية



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةسة عن درا  اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 

 

 86

)13(جمهورية مصر العربية              شكل رقم   
 

يمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءالهيكل التنظ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ازـــرئيس الجه

اللجنة االستشارية للتخطيط 

 والتنسيق االحصائي

االدارة المركزية لشئون 

 مكتب رئيس الجهاز

الفروع االقليمية قطاع قطاع التعبئة العامة  االمانة العامةقطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع قطاع االحصاء 

االدارة المركزية 

للشئون المالية 

 واالدارية

االدارة المركزية 

للشئون الهندسية 

 والصيانة

االدارة المركزية 

 للتنمية االدارية 

 المركزية االدارة

للتخطيط التعبوي 

وتعبئة الموارد 

البشرية والكفايات 

 العلمية

االدارة المركزية 

لتعبئة الموارد 

 االنتاجية

االدارة المركزية 

لشئون مركز 

دراسات وبحوث 

 التعبئة العامة

االدارة المركزية 

لمتابعة االحصاءات 

 االقليمية 

االدارة المركزية لشئون 

التعبئة العامة واالحصاء 

 القليم قناة السويس 

االدارة المركزية لشئون 

التعبئة العامة واالحصاء 

 القليم الوجه القبلي 

االدارة المركزية لشئون 

التعبئة العامة 

واالحصاء القليم 

 القاهرة الكبرى 

االدارة المركزية لشئون 

التعبئة العامة 

واالحصاء القليم الوجه 

 البحري 

االدارة المركزية 

 لالحصاء 

 المركزية االدارة

 للتعداد 

 االدارة المركزية

لشئون المركز 

القومي للتدريب 

 االحصائي 

االدارة المركزية 

لشئون مركز 

االبحاث 

والدراسات 

 السكانية 

االدارة المركزية 

 للحساب االلي 

االدارة المركزية 

 لنظم المعلومات

االدارة المركزية 

للدعم الفني 

 والتطوير

االدارة المركزية 

للتدريب على 

تكنولوجيا 

 المعلومات



  الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربيةسة عن درا  اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 

 

 87

 المملكة المغربية

)14(شكل رقم   

 الهيكل التنظيمي لمديرية االحصاء

 مديرية االحصاء

 مصلحة التعاون والتنسيق االحصائي

 قسم االرقام االستداللية االحصائية

 قسم البحوث لدى االسر

 قسم احصاء السكان والحالة المدنية

 قسم االعالميات

 قسم حول التشغيل

قسم االحصاء االقتصادي والبحوث لدى المؤسسات

 قسم االحصائيات العامة

ومات الجغرافيةقسم الخرائطية ونظام المعل  

 قسم الطباعة والنشر والتربيد

 قسم تدبير الوسائل
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) 15(الجمهورية اليمنية                    شكل رقم                                                 

 الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لالحصاء
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 قسم تدبير الوسائب

 وزير التخطيط والتعاون الدولي

لالحصاءرئيس الجهاز المركزي   

 اإلدارة العامة للسكرتارية والعالقات العامة

 اإلدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات

 اإلدارة العامة للشئون القانونية

 اإلدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش

 اإلدارة العامة للتعاون الفني

نيالمكتب الف  

 مركز التدريب اإلحصائي

 مكتب رئيس الجهاز

 مجلس الجهاز

 وكيل الجهاز

وكيل مساعد قطاع 

 التجهيز االلي والدراسات
وكيل مساعد قطاع االحصاء 

 االجتماعي والسكاني
وكيل مساعد قطاع االحصاء 

 االقتصادي

االليةالشبكة اإلدارة العامة للحاسبات وا    

اإلدارة العامة لتحليل النظم والبرمجة   

اإلدارة العامة لألطر والتقسيمات    

والتجاريةاإلدارية         

اإلدارة العامة للتوثيق   

 للتجهيز المكتبي العامةاإلدارة 

للتحليل والدراسات  العامة اإلدارة    

اإلدارة العامة لتخطيط التعدادات   

    والمسوحات اإلحصائية

اإلدارة العامة للخرائط والعينات  

 اإلدارة العامة لإلحصاءات 

الحيويةوالسكانية 

اإلدارة العامة لإلحصاءات   

االجتماعية

اإلدارة العامة للفروع 

اإلدارة العامة للخدمات والصيانة 

اإلدارة العامة لشئون الموظفين 

اإلدارة العامة للترويج والنشر 

 اإلدارة العامة للحسابات القومية 

 والموازين االقتصادية والسلعية

  لإلحصاءات السلعيةة اإلدارة العام

لإلحصاءات  اإلدارة العامة 

 الخدمية

  اإلدارة العامة لإلحصاءات التجارة
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  الملحق الثاني

  مخططات هياكل األجهزة واإلدارت اإلحصائية في الدول األجنبية
  رقم الصفحة  الدولة  رقم المخطط

  90  ماليزيا  1

  91  استراليا  2

  92  ايطاليا  3

  93  الدانيمارك  4

  94  السويد  5

  95  الواليات المتحدة االميريكية  6
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)1(شكل رقم  

ماليزيةالهيكل التنظيمي الدارة االحصاء ال  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ماليزيا/كبير االحصائيين

 البرنامج األجتماعي والسكان
 

 نائب كبير األحصائيين

برنامج األدارة والخدمات والتنسيق  البرنامج األقتصادي
 

 نائب كبير االحصائيين

قسم احصاءات الدخل 
 والنفقات واالدخار

قسم احصاءات السكان 
 وتعداد المساكن

  الديمغرافيهقسم االحصاءات

قسم االحصاءات األجتماعيه 
 والقوى العامله

 قسم األحصاءات الزراعيه

 قسم احصاءات البيئة

قسم األدارة والموارد البشرية

قسم تكنلوجيا المعلومات

قسم البحث والتطوير

قسم التدريب األحصائي

قسم تنسيق المعلومات

قسم خدمات األتحادات 

 ومستخدمي البيانات

وحدة التحرير الداخلية

قسم األساليب األحصائية

قسم احصاءات الدخل 
 القومي

الخدمات قسم احصاءات

قسم احصاءات التجارة 
 الخارجية

 قسم أحصاءات األنتاج
 والتشييد

  األقتصاديهقسم المؤشرات

قسم احصاءات ميزان 
المدفوعات

 الدوائر الحكوميه

رلسبي رسيالنكو بيراك بيناك كيوا  ت.ف شمال سمبالن  ميالكا جوهر باهاتك كانو تيرن سابر كيالنتن  سارواك
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االحصائيون االستراليون

مجموعة االقتصاد 

التجميعيالكلي و  

مجموعة احصاءات السكان 

 والعمل والصناعة والبيئة
مجموعة االحصاءات 

 االجتماعية

قسم خدمات تجميع

المعلومات ونشرها

ــاليب ــسم االس ق

 ت االداريةوالبيانا

ــدمات ــسم خ ق

 التكنلوجيا

ــدمات ــسم خ ق

 الشركات

قسم االقتصاد الكلي

 الحسابات القوميةفرع

 االحصاءات فرع

المالية والحسابات 

الدولية

فرع احصاءات 

االسعار والمالية 

العامة

فرع التحليل 

االقتصادي والتقارير

 المقاييسفرع تقارير 

لقطاع االعمال

فرع احصاءات 

االبتكارات المتكاملة

قسم احصاءات السكان 

 والبيئة

فرع تعداد السكان

فرع احصاءات 

الزراعة والبيئة

مشروعات التعداد 

الحقلية الخاصة

فرع االحصاءات 

الديموغرافية والعمل

فرع االحصاءات 

 الصناعية

قسم االحصاءات

االجتماعية

فرع احصاءات

االحوال االجتماعية

فرع احصاءات

الصحة والسكان 

المحليين

فرع احصاءات

الثقافة التربية و

 والجريمة

فرع التقارير 

والتحليالت 

االجتماعية

فرع التجميع 

 المتكامل

فرع خدمات

 العمالء

ــدمات ــرع الخ ف

 االحصائية

ــدمات ــرع الخ ف

 التحليلية

ــرع ــصانيفف الت

 وادارة البيانات

قيادة خـدماتفرع  

ــصاءات االحـــ

 ةالوطني

ــات التطبيقـــ

 التكنلوجية

 البنية التكنلوجية

ــوث البحــــ

 التكنلوجية

مكتب االحصائيين

ــوارد ــرع الم ف

 البشرية

فرع دعم رجـال

 االعمال

 االدارة المالية

مراجعة الميزانية

)2(شكل رقم   

الهيكل التنظيمي الدارة االحصاء االسترالية
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 المجلس

مكتب التقييم والسيطرة االستراتيجية الرئيس

 ادارة االنتاج األحصائي والتنسيق العلمي والفني

  الحياةمسوحات احوال المعيشة ونوعية

االحصاءات قصيرة االجل 

 للصناعة والخدمات والتشغيل

االحصاءات و المسوحات 

 للمؤسسات األجتماعية

احصاءات االقتصاد الهيكلي

تنسيق المكاتب االقليمية

الحسابات القومية

التعدادات العامة

االحصاءات السعرية 

 و التجارة الخارجية

ب االحصائيةدعم التكنلوجيا واالسالي

االحتياجات المعلوماتيه االجمالية 

   والمحلية

  البياناتومسجليارشيف االدارة 

  االحصائية

 التنفيذ
-----------------------------------

 سكرتارية المساعدات
-----------------------------------

 االتصاالت واالعالم
-----------------------------------

 العالقات والتعاون الدولي
-----------------------------------
 السكرتارية العلمية والتكنلوجية

) 3(    شكل رقم                                                    

 الهيكل التنظيمي للمعهد االيطالي لالحصاء

 المديرية العامة

اداالفر  

 المحاسبة

لجنة السياسات و التنسيق 

 للمعلومات االحصائية

مجلس المحررين

 التجهيزات

نشر المعلومات األحصائية ودعم 

 اعمال الطباعة
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)4(شكل رقم  

ماركيةدنيالهيكل التنظيمي لمنظمة االحصاءات ال  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لحكاممجلس ا  وزارة االقتصاد واالعمال  

  )المدير العام(االحصائي الوطني 

 االحصاءات االجتماعية
 

 السكان والتربية والتعليم

 سوق العمل

 االجتماعية والصحية

 الدخل والمسجلين

 واجراء خدمات السوق

 المقابالت

البحث العلمي اتخدم  

قطاع االعمالاحصاءات   
 

 هيكل قطاع االعمال

صالتاالزراعة والمو  

شائيةلية واالنيالصناعة التحو

 قطاع الخدمات

 االساليب االحصائية

  قطاعتكنلوجيا معلومات

 االعمال

 االحصاءات االقتصادية
 

 الحسابات القومية

  المدفوعاتميزان

الية الحكوميةاالحصاءات الم  

 االسعار واالستهالك

 التجارة الخارجية

 النماذج االقتصادية

االستشارات الدولية

  الخدماتومستعمل
 

 مركز النشر

 خدمات المعلومات

 مركز االدارة

 مركز تكنلوجيا المعلومات

الخدمات الداخلية

السكرتارية الدولية

سكرتارية السياسات
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 مكتب المدير العام

 ادارة العمليات

  االدارة -

 المعلومات  وحدة تكنلوجيا-تنفيذ العمليات         -

  وحدة االساليب    -ادامة العمليات        -

 االدارة المالية

  االدارة -

 لجنة دعم الخدمات والعمليات -

 الخدمات المالية والحسابات -

ة التسهيالت والطباعةادار -

والتطويرالبحث   

   االمور المعمارية- االدارة                        -

  ادارة النوعية- مسجل التنسيق                        -

  ادارة المشاريع-   والبيانات الجزئية                     

ICO) ادارة االفراد (مكتب االستشارات الدولية 

 ادارة االتصاالت
 

. األدارة- 

 خدمات الزبائن- 

 المعلومات- 

 والنشر           

 التسويق-

  مكتب التحرير-

 ادارة االقاليم والبيئة 
االدارة   -  

  االنشاءات وااليجارات  والعقارات-

 الطاقة والموصالت-  

  الزراعة-

 البيئة والسياحة-  

 التخطيط االقليمي              -

     والموارد الطبيعية

  خدمات االقاليم-  

 ادارة قطاع  االعمال وسوق العمل
  االدارة -

 التحليالت -

 القوى العاملة وظروف العمل -

 المسوحات -

 قاعدة البيانات -

 يل المشاريعتسج -

 احصاءات التشغيل -

االستثمارات والبحث والتطوير وتكنلوجيا المعلومات -

 الرواتب وتكاليف العمل  -

 هيكل قطاع االعمال  -

 مؤشرات التجارة الخارجية والصناعة -

 الكمي ادارة االقتصاد
واالسعار

 االدارة -

 التحليل االقتصادي -

احصاءات ميزان المدفوعات -

 والسوق المالية

 الحسابات القومية -

 المالية العامة -

 االحصاءات السعرية  -

   االقتصادات الجزئية -
 

ادارة السكان والضمان 

 االجتماعي
 االدارة -

 وحدة التسجيل -

 السكان -

 الديمغرافية -

 الرخاء االقتصادي -

 معهد التنبؤات -

 الضمان االجتماعي -

  التعليم وفرص العمل -
 

 البيانات ادارة تجميع

من المشاريع 

 والمنظمات
 االدارة -

ــاع - ــسوحات قط م

 االعمال

عمـــسجل قطـــا -

 االعمال

 القطاع العام -

  المسوحات -

 

 المكتب التنفيذي

)5( رقم    شكل                                     الهيكل التنظيمي لمنظمة االحصاءات السويدية    منظمة االحصاءات السويدية 

ادارة تجميع 

بيانات االفراد 

 وربات البيوت
 االدارة -

 المقابالت -

اســـتطالعات -

 الرأي

  المسوحات -
 
 

  المجلس االستشاري -

 مجلس الحسابات القومية -

 مجلس االرقام القياسية لالنشاءات -

 لقياسية للمستهلكينمجلس االسعار ا -

 مجلس االحصاءات الرسمية -

 المجلس العلمي -
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المدير المشارك

ــاليب لالســـ

 والقياسات

المــدير المــشارك

ــرامج للبـــــ

الديموغرافيه

المدير المـشارك

ــصاءات لالحــ

 العشرية

المدير المـشارك للبـرامج

 االقتصادية 

ــديرال مــ

ــشارك المـ

لالتصاالت

المــدير المــشارك

 للعمليات الحقلية

المدير المشارك لتكنلوجيـا

المعلومات ولرئيس مكتـب

 المعلومات

 الحاسبة-

 المسوحات-

   المدعومة    

 دائرة البحوث-

 قسم البحوث-

 االحصائية

 قسم التخطيط-

ــوث والبحــ

 والتقييم

قسم المسوحات 

الديموغرافيه

 أحصاءات قسم -
المـــــساكن

واالقتـــــصاد

 المنزلي

 قسم االساليب-

االحــــصائيه

 الديموغرافيه

 قسم السكان-

 المـدير  مساعد •

ــسوحات للمـ

ــصائيه االحـ

 العشرية

المسوحات قسم -

العشريه   

ــب - مكتـــ

المجتمع مسوحات

االمريكي المدني

 الدراسات قسم -
ــصائية االحــ

العشريه

مساعد المدير للمعلومات •

العشرية للنظم الجغرافية

 والتكنلوجية

مساعد المـدير للبـرامج •

 االقتصادية

 قسم التخطيط االقتصادي-

  والتنسيق

 االحـصاءات  اساليب قسم -

  والبرمجهاالقتصادية

 االقتصادية الدراسات مركز -

  الشركات احصاءات قسم -

   مكتب-

  الشؤون   

 البرلمانية  

ــب -  مكت

 معلومات

الجمهور  

مكتــــب

ــة الدعايـ

لتعداد عام
2010 

  مكتب ادارة-

 التكنلوجيا  

 المركز  الوطني -

 لمعالجة البيانات
  
 قسم االحصاءات-

   الحقليه

 الدوائر االقليمية
  بوستن  -

 نيويورك -

 فيالديلفيا -

 ديترويت -

 شيكاغو -

 مدينة كنساس -

 سياتل -

 جارلوت -

 اتالنتا -

 داالس -

 دينفر -

  لوس انجلس -

 قسم خدمات الحاسوب-

  مكتب االتصاالت-

  مكتب دعم انظمة-

لمعلومات ومراجعتهاا

  قسم دعم االنظمة-

قطاع  قسم احصاءات-  

لخدمات  ا

الخارجية  قسم التجارة -  
  
 قـــسم االحـــصاءات-

  الحكومية

ــصناعات- ــسم الـ   قـ

    واالنشائية التحويلية
  

النظم العـشريه ومكتـب

 ادارة المقاوالت

 القسم الجغرافي

 المدير

 نائب المدير
المدير المساعد للتسويق 

واالرتباط للزبائن
 مكتب السياسات

 الدارة االحصاء االمريكية

المدير المشارك لالدارة

 و االمور المالية

  الحاسوب-

  قسم الميزانية-

  قسم المالية-

   قسم الموارد-

   البشرية

  قسم االنظمة-

   االدارية

  االدارية  قسم الخدمات-

  والزبائن

  قسم التحصيالت-

  مكتب فرص التشغيل-

  في الملحق يبين الهيكل التنظيمي)6 ( رقمشكل
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