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  العربيةفي الدول  اإلحصائيةدراسة مشروع القدرات 
  :المقدمة 

ة يعتبر ضرورة قصوى لعمليات التخطـيط ورسـم          الدقيق اإلحصائية إن توفير البيانات والمؤشرات     

السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي يتطلـب             

 بالحدود الممكنة، وفقاً لالحتياجات المتاحة في       اإلحصائيةمن الدول العربية االهتمام بتطوير أجهزتها       

 مزيد من االهتمام والتطوير السيما في الدول العربية األقل نمواً أو إلى كل دولة والتي ال تزال تحتاج   

تعزيـز القـدرات    " لذا فقد أصـبح موضـوع       . األكثر حاجة في ضوء الظروف المحيطة بكل منها       

من بين أولويات المشاريع المطلوب عرضها على القمـة االقتـصادية           "  في الدول العربية   اإلحصائية

نـة  اللجأنها، وذلك بناء على توصـيات       ظر في اتخاذ القرارات المناسبة بش     ة للن والتنموية واالجتماعي 

  . الفنية الدائمة لإلحصاء 

  وتحليـل ونـشر البيانـات      وإنتاج في الدول العربية بجمع      اإلحصائية ويمكن تحديد مفهوم القدرات     

يز هذه القدرات تتطلـب      التصانيف والمعايير الدولية، وإن دراسة تعز      إلى الدقيقة المستندة    اإلحصائية

  والدوائر األخرى ذات العالقة في كل دولـة        اإلحصائية اإلدارات و جهزةاألمراجعة شاملة ألوضاع    

، المنظمات العربية المتخصـصة    في   و في جامعة الدول العربية      اإلحصاء وأقسام إدارات إلى إضافة

العمل  اإلحصائي فيها، من  والعمل على تحديد مواطن القوة والضعف في جميع مكونات ومستلزمات           

 المختلفة بما   اإلحصائيةأجل بحث إمكانية وضع تصورات واقعية لتعزيز هذه القدرات في المجاالت            

 الحديثـة لتكنولوجيـا     تاما واالسـتخد  اإلحصائية توالمنهجيافي ذلك مواكبة التطور في األساليب       

 علـى المـستويات الوطنيـة       يةاإلحـصائ المعلومات والنشر اإلحصائي وتنسيق وتكامل المعلومات       

 في كـل    اإلحصائية األعماللذا فإن تحديد االحتياجات الفعلية لمستلزمات تطوير        . واإلقليمية والدولية 

 في وضع وتنفيذ البرامج والمشاريع الرامية لتعزيز القدرات         األولىدولة عربية يعتبر بمثابة الخطوة      

 اإلحـصائية  بمؤسساتها وعملياتها    اإلحصائيةنظمة   العربية، وهذا يتطلب دراسة وافية لأل      اإلحصائية

 االستخدامات التكنولوجية في وأساليب عملها ومكونات هياكلها التنظيمية ومواردها البشرية فضالً عن

 مقترحات عملية لمشروع تعزيـز القـدرات        إلىكل منها ومصادر تمويلها، وذلك من أجل الوصول         

   . هإعداد بأوصت قد لإلحصاءالفنية الدائمة  اللجنة الذي أوصت العربية اإلحصائية

وجدير بالذكر ان المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية قد أعد دراستين ضمن خطة عمله لعام               

 واقـع    عن   ، والثانية 1 احدهما تتعلق بالهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربية         2008

 فـي الـدول     اإلحصائية لألجهزة، تضمنتا تحليالً وافياً     2العربيالتشريعات المنظمة للعمل اإلحصائي     

 األساليب واعتماد   األساسية وااللتزام بالمبادئ    اإلحصائيالعربية بالنسبة للتشريعات التي تحكم العمل       

 وأساليب التي تؤديها شموالً وتوقيتاً اإلحصائية العمليات أنواع الى  إضافة الدوليةاإلحصائيةوالمعايير 

 في كل منهـا فـضالً عـن البـرامج           اإلحصائية القوى العاملة    وأوضاع المستخدم   اإلحصائيمل  الع

                                                 
  .2008دراسة الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربية،   / والبحوث اإلحصائية المعهد العربي للتدريب 1
  .2008دراسة واقع التشريعات المنظمة للعمل اإلحصائي العربي،  /  المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 2
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التدريبية التي تطبقها واستخداماتها لتكنولوجيا المعلومات مـع تـشخيص نقـاط القـوة والـضعف                

التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لها، كما تضمنت كل من الدراسـتين توصـيات               والمعوقات

 العربيـة، وتعتبـر المعلومـات       اإلحصائية بما يحقق تعزيز القدرات      اإلحصائيوير العمل   بشأن تط 

  ).نسخة مرفقة من الدراستين(  الواردة في الدراستين كخلفية لهذه لدراسة

للوقـوف علـى حاجـات    ) 11ملحق رقـم  (وقد قام المعهد قبل إعداد هذه الدراسة بتصميم استمارة   

مدى اإللحاح في توفير النقص الموجود وأعداد القوى العاملة المطلوبة          األجهزة اإلحصائية العربية و   

واالحتياجات التدريبية وأعداد الخبراء حسب المجاالت المختلفة للعمل اإلحصائي، وقـد اسـتجابت             

خمس دول وأرسلت المعلومات المطلوبة وتم اعتماد هذه اإلجابات للدول الخمـسة كنمـوذج ممثـل                

  .درجة اإللحاح لكي يتم بناء المراحل المطلوبة للمشروعلالحتياجات وطبيعتها و
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  :وأهميته اإلستراتيجيةالعربية  اإلحصائيةأهداف مشروع تعزيز القدرات . 1 

المنظمـات   وفـي  الدول العربية  المقترح تنفيذه في     اإلحصائيةتتمثل أهداف مشروع تعزيز القدرات      

منها لضمان تـوفير البيانـات والمؤشـرات        بتطوير النظام اإلحصائي في كل      المتخصصة  العربية  

 واستخدامها في عمليات التنمية والتطوير ورسم السياسات فـي المجـاالت االقتـصادية              اإلحصائية

 جهـزة األكما يهدف المشروع للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجهها العديد من            ،  واالجتماعية

  .ستوى المناسب بالماإلحصائية العربية لتنفيذ برامجها اإلحصائية

  : األهداف الرئيسية للمشروع . 1/1

  :إلىيهدف المشروع عند تنفيذه 

اإلحصاء في المنظمات العربية     أقسامفي الدول العربية باإلضافة إلى       ةاإلحصائي األجهزة تمكين   -1

  :للقيام بما يأتيالمتخصصة 

والبرامج اإلنمائية فـي      الخطط  لوضع ةالموثوقة الالزم   الدقيقة و  اإلحصائيةتوفير البيانات    •

 .يم نتائجهات المختلفة ومتابعة مشاريعها وتقيالمجاال

 تغطيـة    الدراسات واألبحاث العلمية و    إعداد المطلوبة في    اإلحصائيةضمان توفير البيانات     •

 .اإلحصائيةاالحتياجات األخرى لمستخدمي البيانات 

المتاحة واقتراح أوجه اإلصالح     اإلحصائيةوالقدرات  العربي  تقييم أوضاع النظام اإلحصائي      •

 .والتطوير فيها

 المختلفة والمساعدة في    اإلحصائية المدربة والمؤهلة للقيام بالعمليات      اإلحصائية األطرتوفير   •

 .تطويرها

 . وتكنولوجيا المعلوماتاإلحصائيةتقديم االستشارات في المجاالت  •

والمعـايير الدوليـة    ممارسـات   والتأهيل وتمكين القدرات اإلحصائية على اعتماد األساليب         •

 .اإلحصائية

 . و تكنولوجيا المعلومات من خالل البرامج التدريبيةاإلحصاءتعزيز القدرات الفنية في مجاالت -2

 أثناء الخدمة خـالل ممارسـة       اإلحصائية جهزةاألالتأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في         -3

 .ق أسس ومناهج محددة الميدانية والمكتبية وفاإلحصائية األعمال

  العربية اإلحصائيةإستراتيجية مشروع تعزيز القدرات . 1/2

  :ويمكن إجمالها بما يأتي       

 فـي الـدول     اإلحصائية جهزة وطنية لأل  إحصائيةالتأكيد على الدعوة لبناء استراتجيات       •

وى  فيها وتمكينها من أداء مهامهـا بالمـست        اإلحصائيةالعربية تساعد في تطوير النظم      

 . من خالل الدعم واإلسناد الذي يقدمه المشروع لألجهزة اإلحصائيةالمطلوب

ارك فيها ممثلون عن المنظمات الدوليـة       يش) اجتماعات، منتديات ( طات مهنية تنظيم نشا  •

 العربية وبعض المختصين اآلخـرين،      اإلحصائية جهزةاأل رؤساء   إلىواإلقليمية إضافة   
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وتحفيـز  والمنظمات العربيـة     العربية   اإلحصائية جهزةلبحث وتحديد وسائل الدعم لأل    

 .جهزةاأل في تلك اإلحصائية الممولة إلسناد المشاريع التي تعزز القدرات الجهات

 اإلحـصائية  العربية في تطبيق استراتيجياتها      اإلحصائية  جهزةاألالتعرف على تجارب     •

 .الوطنية والدروس المستفادة منها

 جهزةاأل تكنولوجيا المعلومات في     البشرية واستخدامات رات  التأكيد على أهمية تنمية القد     •

بمـا يـضمن كفـاءة األداء ودقـة البيانـات           في الدول والمنظمات العربية      اإلحصائية

 .اإلحصائية

ـ       اإلحصائيةوضع األسس لتنمية الثقافة      •  ات ورفع مستوى الوعي اإلحصائي في المجتمع

 .العربية

والمنظمـات العربيـة     اإلحصائية جهزةاألقبل   من   إحصائية قواعد بيانات    إنشاءضمان   •

 بنوك للمعلومات وتعزيز االسـتخدام العـام للمعلومـات    إنشاءبما في ذلك المتخصصة  

 .اإلحصائية

للخبراء اإلحصائيين العرب وتوفير اإلمكانات لالستعانة بهـم فـي          بيانات  توفير قاعدة    •

 .تعزيز القدرات اإلحصائية

لعاملة فـي المجـاالت اإلحـصائية المختلفـة وتمكـين           اعتماد برنامج لتدريب القوى ا     •

 النهوض بالمهام التدريبية وإعداد     المؤسسات العربية القائمة على التدريب اإلحصائي من      

 .المدربين

  2009 اقتراح بدء تنفيذ المشروع خالل النصف الثاني من عام . 1/3

يتطلب الوقت الكافي لتهيئة     العربية   اإلحصائيةإن بلورة مشروع عربي مشترك لتعزيز القدرات        

 إعـداد  تنفيذه بعد إقراره من قبل القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية ، لذا فـإن               تمستلزما

 إعدادبما في ذلك     بكامل تفاصيله  منظمة عربية    أويخصص لكل دولة    ذي  المشروع اإلحصائي ال  

 وضع  إلى نشاطاته، إضافة    يذ تنف  وفريق عمله وتهيئة مستلزمات    المشروع واختيار إدارته  وثيقة  

هـا   في التـي سـينفذ    المنظمة العربيـة     أو لالتفاق الرسمي مع حكومة الدولة        الالزمة الترتيبات

المشروع، كلها تستدعي الوقت الكافي لضمان توفير هذه المستلزمات، وفي أحسن األحوال يمكن             

م ل النصف الثاني مـن عـا       خال األولىالمرحلة  مراحل المشروع ابتداًء من     تنفيذ  ب يتم البدء أن  

ودوائر  والتي تشمل إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية لألجهزة اإلحصائية العربية        ،  2009

 فـي   اإلحـصاء وكذلك ألقـسام     لها   الفعلية الحتياجاتااإلحصاء األخرى في الوزارات وتحديد      

بالتخطيط للدورات  ة  باإلضافة إلى المباشر  جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة       

 في المرحلة الثانية ثم األقـل إلحاحـا فـي           التدريبية وتوفير الخبراء لالحتياجات األكثر إلحاحا     

  .المرحلة الثالثة
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  :مكونات المشروع. 2

 العربية يتطلب معرفة الوضع الراهن لكـل        اإلحصائية ولتحقيق أهداف مشروع تعزيز القدرات      

ن خالل دراسة معمقة ميدانية يمكن لعناصر المـشروع أن          م إحصائية دائرة   أوجهاز إحصائي   

ب توفيرها وبيان الجهـات التـي       وها من أجل تحديد االحتياجات الحقيقية المطل      إعدادتساهم في   

يوفرهـا  أن  اإلمكانات التي يمكـن     تحديد   تلك االحتياجات بما في ذلك       تلبيةيمكن أن تساعد في     

التي يعود إليهـا الجهـاز       العربية   ات المنظم أودولة  المشروع الحقاً، على أن تبدي مؤسسات ال      

 وتعزيز ،اإلحصائي المستهدف كافة التسهيالت والدعم لضمان تحقيق أهداف المشروع من جانب         

، وفيما يلي استعراض للوضـع الـراهن         في الجهاز المعني من جانب آخر      اإلحصائيةالقدرات  

تي توفرت عنها المعلومات كخلفية لمـشروع        في الدول العربية ال    اإلحصائية اإلدارات و جهزةلأل

  : العربيةاإلحصائيةتعزيز القدرات 

  : في الدول العربيةاإلحصائية تشخيص وتحليل الوضع الراهن لألنظمة 2/1

 العربية يتطلب دراسة واقـع القـوانين        اإلحصائية إن تشخيص وتحليل الوضع الراهن لألنظمة       

 معرفـة مكونـات   إلـى حصائي في كل دولة ، إضافة  التي تحكم العمل اإل   اإلحصائية واألنظمة

 من دوائر وأقسام بحـسب النـشاطات والمهـام          اإلحصائية دارة للجهاز أو اإل   الهيكل التنظيمي 

 التي تؤديها تلك الدوائر ضمن إطار البرنامج اإلحصائي السنوي لكـل منهـا، كمـا                اإلحصائية

 جهزةاأل التي تنفذها    اإلحصائيةي العمليات   دى التطور والتقدم المحرز ف    متتضمن الدراسة تقييما ل   

 التـي   اإلحصائيةبما في ذلك التعدادات والمسوحات       الدورية برامج عملها     من خالل  اإلحصائية

 التعرف على واقع القوى العاملة في كل جهـاز          إلى المختلفة، إضافة    اإلحصائية جهزةاألتنفذها  

المطبقة، فـضال    ةيالتأهيلج التدريبية و    إحصائي حسب االختصاص والمستوى التعليمي والبرام     

عن كشف مستوى استخدامات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المساعدة األخرى المتوفرة فـي            

 اإلحصائية جهزةاألكل جهاز إحصائي، وتحديد االحتياجات الفعلية لمعالجة األوضاع القائمة في           

 فـي المـساعدة     اإلحصائية القدرات   ودور مشروع تعزيز   المنظمات العربية    إلى إضافةالعربية  

  .تلبيتهاب

  : في الدول العربيةاإلحصائيةالقوانين واألنظمة   -أ 

 بموجـب  اإلحصائية في الدول العربية تمارس نشاطاتها اإلحصائية اإلدارات وجهزةاألإن جميع  

 دولـة   ةعـشر  تـسع أن  إلى   الخاصة بكل منها، وتشير البيانات المتوفرة        اإلحصائيةالتشريعات  

مبين هو   كما    خاصة بها  إحصائية بموجب قوانين وأنظمة      حالياً اإلحصائيةية تعمل أجهزتها    عرب

هـدف   التعديالت الضرورية علـى معظمهـا ب       إجراء، وقد تم    في الملحق   ) 1(في الجدول رقم    

 اإلحصائية وارتباطها بالدولة ومهامها والعمليات اإلحصائية جهزةاألمواكبة التطورات في هياكل 

 وشـروط   اإلحـصائية  تحديد مسؤوليات المواطنين ومستخدمي البيانات       إلىديها، إضافة   التي تؤ 

فـضال عـن   .  بما في ذلك االلتزام بتطبيق المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسـمية    ااستخداماته

في كل منها مستفيدة من التطـورات الدوليـة         زية العمل اإلحصائي واستقالليته     التأكيد على مرك  
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أما . المستخدمة في تطوير العمل اإلحصائي    نهجيات   و األدوات والم   اإلحصائيةليب  الحديثة لألسا 

القمر فلم تتوفر المعلومـات عـن        والصومال  ك التي لم يتضمنها الجدول   الدول العربية األخرى    

 اإلحـصائية بعد، مما يتطلب موافاة المعهد العربـي للتـدريب والبحـوث             اإلحصائيةأجهزتها  

علقة بتعزيز  ت الدراسات واقتراح المشاريع الم    إعدادة عنها لالستفادة منها في      بالمعلومات المتوفر 

  . لديها العربيةاإلحصائيةالقدرات 

كما تتطلب دراسات المشروع موضوع البحث مراجعة القوانين واألنظمة التي تعمل بموجبهـا             

طار القانوني الذي    في المنظمات العربية للتعرف على تشكيالتها ومهامها واإل        اإلحصائية األقسام

  .تعمل بموجبه

  :ة في الدول العربياإلحصائية جهزةلألالهياكل التنظيمية  -ب 

 في الدول العربية في تشكيالتها الفنية واإلدارية بحسب         اإلحصائية جهزة لأل ةالتنظيميتتنوع الهياكل   

ـ ن بعضها يأخذ على عاتقـه تنفيـذ جميـع           إمتطلبات العمل اإلحصائي في كل دولة، و        الاألعم

غفيرة من العـاملين     أعداداتطلب  ي الرسمية بأنواعها وتفاصيلها ومواقعها في البالد مما         اإلحصائية

رتبط به جميع   ت في مصر، الذي     اإلحصاءريين مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و      الفنيين واإلدا 

 أجهـزة ما تتـألف    بين.  المنتشرة في عموم القطر    األقسام المركزية والدوائر و   اإلداراتالقطاعات و 

 وفنيـة   إحـصائية  وأقـسام  إدارات عامة ودوائر  من   في معظم الدول العربية        ة المركزي اإلحصاء

تتركـز   ، وغالبـاً مـا    اإلحـصائية بموجب قوانينها ونظمها    تعمل   بحسب حاجة كل بلد و     وإدارية

 والتعـدادات   اعيةطات الق اإلحصاء المتنوعة بما فيها     اإلحصائيةوضع وتنفيذ البرامج    في  مسؤليتها  

 المؤشـرات   إلـى  للوصـول    واألبحاث القيام بالدراسات    إلى إضافة الدورية   اإلحصائيةوالمسوح  

 الالزمة التخاذ القرارات ورسم السياسات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، فضالً           اإلحصائية

بية واالستشارات   في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والنشاطات التدري      األخرى األساسيةعن المهام   

 جهـزة األوتشمل هذه التشكيالت بحـسب مخططـات هياكلهـا التنظيميـة            والخدمات المساعدة،   

بعضها يـرتبط   وإن   وسورية والعراق وفلسطين والسعودية واليمن،       األردن في كل من     اإلحصائية

  بـوزارة  أوالتنميـة   أو  ما بـوزارة التخطـيط       أ يكون ارتباطها اآلخر  بمجلس الوزراء والبعض    

 لألعمال استشارية وتنسيقية    ا تتضمن مجالس ولجان   جهزةاألن تشكيالت بعض هذه     كما أ . االقتصاد

 موزعة على الوزارات والمؤسـسات      اإلداريفي ارتباطها   من جهة   أكثر   تقوم بها    التي اإلحصائية

ز  لضمان التنسيق والتعاون في انجـا      ةوتنسيقيلجان   وأ الذي يتطلب وجود مجالس      األمرالقطاعية  

بينما تتضمن الهياكل التنظيمية في كل من تـونس والجزائـر           تلك الدول،    في   اإلحصائية األعمال

لألعمال  والتنسيق والمتابعة    واإلشراف يتولى التوجيه    لإلحصاء ديواناً وطنياً    أووموريتانيا مجلساً   

  . في تلك الدولاإلحصائيةوالبرامج 

 أو عامـة    إدارة تقتصر على    اإلحصائية ألجهزتهايمية   فان الهياكل التنظ   األخرى الدول العربية    أما

 أيـضا  مركـزي    بأسلوب اإلحصائية تتولى العمليات    إحصائية أقسام أو مديريات   أومصالح عامة   
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 المركزي، كمـا يعتبـر      بأسلوب فيها   اإلحصائي المغربية التي يتم العمل      اإلحصاءماعدا مديرية   

  . في تونس شبه مركزياإلحصائي العمل أسلوب

  واستقالليتهاإلحصائيركزية العمل م -ج 

 أجهزتهـا في الفقرة السابقة بان جميع الدول العربية التي تمت دراسة هياكـل              دمما ور اتضح  

 أسـلوب  باستثناء المغرب حيث يكـون      اإلحصائي المركزي في العمل     األسلوب تتبع   اإلحصائية

 المركزي  اإلحصائيمل  نظام الع وإن   فيها المركزي وفي تونس شبه مركزي،        اإلحصائيالعمل  

 في البلدان العربية التي تتبعه في الوقت الحاضر، ويمكن التحول اإلحصائي متطلبات العمل مئيال

 الماديـة   اإلمكانات وتوفر   اإلحصائي النظام الالمركزي تدريجياً تبعاً الرتفاع مستوى الوعي         إلى

فـي الـدوائر والوحـدات       يـة اإلداروالتوسع في استخدام الـسجالت      والبشرية الالزمة لتنفيذه    

فـإن   اإلحـصائي وبالرغم من مركزية العمل     .  في الوزارات والمؤسسات القطاعية    اإلحصائية

 الزراعي في سلطنة ُعمان     اإلحصاء القطاعية مثل    ت تتوالها الوزارا  اإلحصائيةبعض النشاطات   

ا بالحسابات القومية،   تقوم بتنفيذه وزارة الزراعة، وتقوم وزارة التخطيط واالقتصاد في ليبي         الذي  

   . المركزيةاإلحصائية واإلدارات األجهزةبتنسيق مع 

 اإلحـصائية  في العمليات    األداء جداً لضمان كفاءة     ي فانه ضرور  اإلحصائي استقاللية العمل    أما

 بالنظر لخصائص ومزايا االستقاللية التي توفر حريـة الحركـة           اإلحصائية جهزةاألالتي تنفذها   

 األدوات بما في ذلك تطوير وأساليبها اإلحصائية المناسبة بشأن تطوير العمليات      واتخاذ القرارات 

 بمـا   اإلحصائية تحسين نوعية البيانات     إلى إضافة اإلحصائيوالمنهجيات المستخدمة في العمل     

 اإلحـصائية  المطلوبة لتنفيذ البرامج     اإلحصائيةيتناسب واحتياجات مستخدميها وتطوير القدرات      

 من وضع البرامج المناسـبة لتعزيـز القـدرات          اإلحصائية جهزةاألضالً عن تمكن    المختلفة، ف 

 .أيضا المناسبة األوقات فيها وفقاً الحتياجاتها وفي اإلحصائية

 : العربيةاإلحصائية جهزةاأل القوى العاملة في هيكلية  -د 

وفير البيانـات    لت ة ومنها القوى العاملة المؤهلة فيه الضمان      اإلحصائيمستلزمات العمل    توفير   إن •

 اإلحـصائية  جهـزة األ التي تجريها    اإلحصائية الدقيقة والموثوقة من خالل العمليات       اإلحصائية

 مما يتطلب بذل مزيد من االهتمام في تنميـة وتطـوير العنـصر              ،ضمن برامج عملها المختلفة   

لذا . ربية الع اإلحصائية تعزيز القدرات    ي ف األساس الذي يعتبر    اإلحصائيةالبشري في المجاالت    

 الخطوات التي يجـب     أولى ورفع مستوياتها المهنية هو من       اإلحصائيةتطوير القوى العاملة    فإن  

تعزيز قدراتها الفنية والعلمية الالزمة لوضـع وتنفيـذ         أجل   من   اإلحصائية جهزةاأل تعتمدها   أن

لمية المطلوبـة    توفير الكفاءات الع   أنكما  .  المختلفة اإلحصائية في المجاالت    اإلحصائيةالبرامج  

 فـي كـل     اإلحصائية التقدم بالعمليات    إحراز له ضرورة قصوى في      اإلحصائية األعماللقيادة  

 األعمـال التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في       وإن  . إحصائية دائرة   أو إحصائيجهاز  

وى العاملة   ينتج عنه تزايد في استخدام المهارات العالية المستوى فيها على حساب الق            اإلحصائية

 .ذات المهارات المتدنية
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 هو النظام التعليمي مـن خـالل        اإلحصائية في توفير القوى العاملة      األساسولما كان المصدر     •

 أقـسام  بـالخريجين مـن      اإلحـصائية  اإلدارات و جهزةاألالجامعات والمعاهد الفنية التي ترفد      

توجد مالحظات حـول    أنه   ، غير األخرى من التخصصات    أو تكنولوجيا المعلومات    أو اإلحصاء

بما يضمن التركيـز علـى الجوانـب         اإلحصاء  النظر في المناهج الدراسية لمادة        إعادة أهمية

من  اإلحصائية الجانب النظري وتعزيز المناهج بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات         إلىالتطبيقية  

 مـن   اإلحـصائي لتدريب  كما ان التركيز على ا    .  المطلوبة اإلحصائيةاجل توفير القوى العاملة     

ـ  والمعهـد العر  اإلحـصائي خالل الدورات التدريبية التي تجريها المعاهد ومراكز التدريب        ي ب

 . العربيةاإلحصائية في تعزيز القدرات أهميتهله للتدريب والبحوث اإلحصائية 

قوى ال  نسبة    أن،   1اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث      أعدهاواتضح في الدراسة التي      •

القوى العاملة فـي    أعداد  من مجموع   %) 75( تمثل حوالي    اإلحصائية جهزةاألفي  العاملة الفنية   

 وكما مبين في الجدول رقـم       2007 و 2006 عربية للسنتين    إحصائية إدارة و اخمسة عشر جهاز  

 مـن   %)6.6( كانت بحدود    اإلحصاءاختصاص  من حاملي   نسبة العاملين   وأن   .في الملحق ) 2(

مـن مجمـوع    %) 6.5(، وفي اختصاص تكنولوجيا المعلومات كانت النـسبة         ملينمجموع العا 

 واإلداريـة الختصاصات االقتـصادية    لمجموع ا %) 63(بينما كانت تلك النسبة بحدود      العاملين  

 في خمسة عشر دولـة      اإلحصائية اإلدارات و جهزةاأل وذلك من مجموع العاملين في       ،والقانونية

  . في الملحق) 3( رقمعربية، وكما موضح في الجدول

 مؤهالت علمية عالية المستوى تـشمل الـدكتوراه والماجـستير           ن يحملون  نسبة العاملين الذي   أما

من مجموع العاملين، بينمـا     %) 3( المذكورة فال تزيد عن      اإلحصائية جهزةاألوالدبلوم العالي في    

دبلوم التقني حـوالي    وعلى درجة ال  %) 50(كانت نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس حوالي        

فـي  ) 4(من مجموع العاملين خالل السنتين المذكورتين وكما مبين في الجـدول رقـم               %) 31(

  .الملحق

 جهـزة األ الذين تلقوا تدريباً في مراكز تدريبية في داخل          اإلحصائية جهزةاأل عدد العاملين في     أما

ي مواقع العمل فتبلغ نـسبتهم       في خارجها لعشرة دول عربية بما في ذلك التدريب ف          أو اإلحصائية

من المجمـوع الكلـي     %) 19.0 -14.5(من مجموع العاملين الفنيين وبحدود      %) 25-20 (مابين

) 5( رقم   الجدول خالل العامين المذكورين، كما موضح في        اإلحصائية جهزةاألفي   لعدد العاملين   

  .في الملحق

  

  :األساسية اإلحصائية العمليات 2/2

 للقرارات السليمة المطلوبة    األساسية األداة الحديثة والدقيقة والموثوقة     حصائيةاإلالمعلومات  تعتبر  

 اإلحصائيةالتي تعتمد على المعلومة      العمليات التخطيطية الشاملة     إجراء و اإلنمائيةلرسم السياسات   

 فـي أي    اإلنمائيـة  الخطط والبـرامج     أهدافضمان تحقيق   أجل   من   ،الدقيقة في مختلف الميادين   
                                                 

  .2008ية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربية، دراسة الهياآل التنظيم/ المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية  1
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  العمل علـى    التخطيط على  علىالتي تستند في تنمية مجتمعاتها      حرص الدول النامية    ت، لذا   مجتمع

 اإلنمائية الستخدامها كمؤشرات لوضع الخطط والبرامج ةقو الدقيقة والموثاإلحصائيةتوفير البيانات 

ـ  ال من منتصف القرن الماضي، وبعضها       اسارت عليه العديد من الدول العربية بدء       وهذا ما  ل زاي

والذي يـستخدم   اآلخر   البعض   أما التخطيط الشامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية،       أسلوبيعتمد  

 الدقيقـة الالزمـة     اإلحصائية تكون حاجته للمؤشرات     أنديناميكية السوق كأسلوب للتنمية فيمكن      

ـ  اإلحـصائية  هدف تعزيز القدرات     أصبحومن هذا المنطلق    .  دقة وأكثر شموالً   أوسعللتطور   ي  ف

 أجهزتهـا تمكـين   أجـل    التي تسعى جميع الدول العربية لتحقيقها، من         األهدافالدول العربية من    

 إضـافة  بصورة شاملة وفق خطط واستراتيجيات محددة        اإلحصائية من القيام بالعمليات     اإلحصائية

يانـات   قواعد ب  إنشاء أهميةمع  .  المستخدمة اإلحصائية تمكينها من توحيد المنهجيات والمفاهيم       إلى

 تضم كافة البيانات والمؤشرات في جميع المجاالت لكل دولة وضرورة الربط            اإلحصائية جهزةلأل

مـن جهـة     في الدول العربيـة      اإلحصائية جهزةاألااللكتروني بين قواعد المعلومات المنشأة في       

طلوبة  الماإلحصائيةلسهولة الحصول على البيانات والمعلومات  أخرىوالمنظمات العربية من جهة 

  . ودولياًوإقليميااف داخلياً األطرمن قبل جميع 

  

  : وتكاملهااإلحصائية األعمال تنسيق 2/3

 في الدول العربية تشمل التعدادات      اإلحصائية جهزةاأل التي تنفذها    األساسية اإلحصائيةان العمليات   

 سنوات فـي معظـم       يتم تنفيذها كل عشر    التي كالتعدادات السكانية والزراعية     بأنواعها اإلحصائية

 للنشاطات االقتصادية واالجتماعية المختلفة سواء كانـت        اإلحصائية المسوحات   أما العربية،   الدول

 فـي   اإلحصائية جهزةاأل الدورية التي تنفذها     اإلحصائية األعمال من صميم    فإنها بالعينة   أوشاملة  

لتنـسيق  وآليـات   يير  جميع الدول العربية، ضمن برامج عملها السنوية، مما يتوجب وضع معـا           

 العربية لضمان الحـصول علـى معلومـات         اإلحصائية جهزةاأل التي تنفذها    اإلحصائية األنشطة

 والدولي،  واإلقليمي تتميز بالترابط والتكامل الستخدامها على المستوى الوطني         إحصائيةومؤشرات  

 اإلحـصائية  والحقائق    عمليات التخطيط السليم المبني على البيانات      إجراء يمكن من خاللها     التيو

بالـدول العربيـة     إحصائيةهيئات وطنية   أو   مجالس   تأسيسيتم  وأن  البد  آخر  ومن جانب   . الدقيقة

 لألعمـال  والتوجيه والتنسيق والمتابعة     اإلشراف عن   ةكون مسؤول ت عربي   حصائياإلجهاز  تضم ال 

 فـي الـوزارات     ءاإلحـصا  مع دوائـر     اإلحصائية األعمال دائرة لتنسيق      إلى إضافة اإلحصائية

 على مستوى الدولة، يتطلب وجود      اإلحصائية األعمالولضمان التنسيق والتكامل في     والمؤسسات،  

 التنفيذية في تلك    جهزةاأل العربية ومساندة    جهزةاألفي   اإلحصائية لتفعيل القوانين    ةقانونيتشريعات  

 والقطاع الخاص بالتعاون مع      القرارات التي تلزم كافة الوزارات والهيئات الحكومية       بإصدارالدول  

  .اإلحصائي لضمان ضبط وتنسيق العمل جهزةاألتلك 
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  :اإلحصائية جهزةألل قواعد بيانات إنشاءتكنولوجيا المعلومات و 2/4

 فـي الـدول العربيـة       اإلحصائية اإلدارات و جهزةاأل استحداث دائرة تكنولوجيا المعلومات في       إن

 اإلحـصائية  األنظمة وشبكات االتصاالت تعتبر من مزايا       زةأجهواستخدام الحاسبات االلكترونية و   

 مـن حيـث الـشمول       اإلحصائي التكنولوجية على تطوير العمل      األدواتساعد توفر   يالمتطورة و 

 المحددة لها، وتشمل مهام هـذه الـدوائر         األوقات في   الدقيقة اإلحصائيةوالتكامل وتوفير البيانات    

 إلـى  إضـافة  اإلحصائيةمكننتها وتصميم البرامج والنظم      عن طريق  اإلحصائية المؤشرات   إعداد

معالجة وتحليل البيانات وبناء قواعد المعلومات وتقديم االستشارات الفنية وتوفير شبكات المعلومات 

 والبحـوث وتفيد المعلومات المتوفرة لدى المعهـد العربـي للتـدريب           . اإلحصائيةفي المجاالت   

 دولة  ة لخمس عشر  اإلحصائية جهزةاألولوجيا المعلومات في    من دوائر تكن  %) 57 (أن اإلحصائية

بمستوى ممتاز، وبقية   الت االلكترونية والبرمجيات    اآل و جهزةاأل تتوفر فيها    2007عربية في عام    

 الفنيـة المدربـة علـى الوسـائل         األطر الدوائر   تلكالدوائر بمستوى جيد جداً وجيد، وتتوفر في        

 فـي كـل جهـاز       اإلحصائية قواعد البيانات    إنشاء و اإلحصائيةرامج  الزمة لتنفيذ الب  لالتكنولوجية ا 

 أجهزتهـا  التي لم تتوفر عنها المعلومـات فالبـد ان تكـون          األخرى الدول العربية    أما. إحصائي

وسائل العمل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بمستوى مناسب على اعتبار ان            قد وفرت  اإلحصائية

د انتشرت بشكل واسع ولم تبق دائرة رسمية فـي معظـم الـدول               هذه ق  االستخدامات التكنولوجية 

 والماليـة   اإلداريـة  األمـور  بما في ذلك     أعمالها واستخدمت المعدات التكنولوجية في      إالالعربية  

 االبد من التركيز علـى هـذ        والدراسات، ومع ذلك   األبحاث استخدامها في    إلى إضافةوالمخازن  

 إعداد  أهمية إلى وهنا البد من اإلشارة      . العربية اإلحصائية الجانب في مشروع تعزيز القدرات في     

 مستقبالً في تـوفير اإلمكانـات       سالمدربين لمعاهد ومراكز التدريب اإلحصائي القائمة والتي تؤس       

  .التدريبية الفنية بما يمكنها من تأدية مهامها بكفاءة

  

  :اإلحصائي التأهيلالتدريب و 2/5

نية من خالل برامج تدريبية متنوعة وحـسب احتياجـات          ف ال ئيةاإلحصا األطر وتأهيلتدريب  إن  

 جهزةاأل تعتمدها   أن البرامج التطويرية التي ينبغي      أولوياتمن  يعتبر   اإلحصائيةوالدوائر   جهزةاأل

عمل على تحقيقها من خالل عقد الدورات التدريبيـة وورش العمـل لرفـع              ت العربية و  اإلحصائية

بتقنيات العينات وتوحيد مناهج المـسوح      التطبيقية وزيادة االهتمام     اإلحصائيةالقدرات والمهارات   

 االهتمـام بجمـع     إلى إضافة واستمارات التعدادات السكانية والزراعية في البلدان العربية         األسرية

.  المطلوبة اإلحصائية واقتصادياً بما يضمن توفير المؤشرات       إحصائيا وتحليلها   اإلحصائيةالبيانات  

 العربية قد ساعد على     اإلحصائية جهزةاأل تشكيالت ضمن   إحصائية مراكز تدريب    لذا فان تأسيس  

ويذكر . جهزةاأل لتلك   اإلحصائية البرامج    الالزمة لتنفيذ  اإلحصائية األطرين من   عتوفير مستوى م  

 مجموعمن   حالياً   إحصائية مراكز تدريب    تشكيالتها عربية توجد ضمن     إحصائية أجهزةان ثمانية   
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موظفً مـن منتـسبيها     ) 968(، وهذه المراكز تمكنت من تدريب       اإحصائي أوازاً  خمسة عشر جه  

  :لذلك البد من .  على سبيل المثال2006 في عام جهزةاألمتدرباً من خارج تلك ) 371(و

إنشاء وحدات تدريبية تابعة لألجهزة اإلحصائية تتولى مهمة التدريب الداخلي للعاملين فـي             : أوال  

  ع مراكز التدريب في الدول العربية والتنسيق مةاألجهز

 العرب وتحـسين مـستوى      اإلحصائيينلرفع كفاءة    عقد دورات تدريبية     أهمية على   التأكيد: ثانيا  

   إلى إضافة عبر التقنيات الحديثة، األداء

زراعـي،   سـكاني،   ( العربية بحـسب القطاعـات       اإلحصائية جهزةلألعقد ورشات عمل    : ثالثا

بين الدول العربية، وبينها وبـين      فيما   اإلحصائيةوحيد المفاهيم والمعايير    تأجل  من  ) الخ...صناعي

   .المفاهيم والمعايير الدولية

 القائمة والتي تؤسس    اإلحصائي المدربين لمعاهد ومراكز التدريب      التأكيد على إعداد   أهمية: رابعا

  .امها بكفاءة مهتأدية من يمكنها التدريبية الفنية بما اإلمكاناتمستقبالً في توفير 

خالل المشاركة في الفعاليات اإلحصائية الدوليـة  من التأكيد على أهمية االحتكاك المباشر  : خامسا  

  .واإلقليمية والمحلية

  

  : ووسائل تحقيقهااإلحصائيةجودة البيانات  2/6

ن  العربية قد شملت مساحة واسعة م      اإلحصائية جهزةاأل التي تنفذها    اإلحصائية البرامج   أنيالحظ  

  والقدرات الفنيـة المتـوفرة فـي        اإلحصائية بحسب حاجة مستخدمي البيانات      اإلحصائية األعمال

 المادية والبشرية والدعم الذي تحـصل       إمكاناتهاوالتي تعتمد على مدى تطور       اإلحصائية جهزةاأل

 ةإحـصائي  تمكينها من توفير بيانـات       ألجلعليه من دولها ومن مساعدات فنية ومالية من الخارج          

بـدأت   وهذا مـا  . اإلحصائيةدقيقة وموثوقة وضمن المواصفات والمعايير الدولية لجودة البيانات         

 العربية في توفير بياناتها من خالل مشاركة منتسبيها في الدورات           اإلحصائية جهزةاألتركز عليه   

 المختلفة ومنهـا    ةاإلحصائي والدولية في المجاالت     اإلقليميةالتدريبية التي تنفذها المراكز التدريبية      

كما ان استقطاب القوى البـشرية عاليـة المـستوى          . اإلحصائيةالدورات المعنية بجودة البيانات     

 األخـرى  االختصاصات   إلى إضافة وتكنولوجيا المعلومات    اإلحصائيةالمؤهلة في االختصاصات    

يه الضمان لتوفير ذات العالقة وتوفير ظروف العمل الفني والمادي المناسب بما يؤمن استقرارها، ف

 جميع  تكوين لجنة فنية متخصصة في       أهمية العربية ، مع     اإلحصائية جهزةاألوتعزيز القدرات في    

 الخاصـة   األبحـاث  مؤسـسات لتقييم الدراسات التي تتم عن طريـق        العربية   اإلحصائية جهزةاأل

  الوحيـد  األساسـي در   العربية باعتبارها المص   اإلحصائية جهزةاألومقارنتها بالنتائج المنشورة في     

  .وجودتهادقة البيانات  البيانات وذلك لضمان إلصدار
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  :اإلحصائي ووسائل النشر اإلحصائيةتنمية الثقافة  2/7

 فـي أي    اإلحصائية ورفع مستوى الوعي والمعرفة      اإلحصائيةان التوسع والتقدم في تنمية الثقافة       

 الدقيقة في عمليات التنمية والتطـوير  صائيةاإلح المعلومة أهمية إدراكمجتمع له دالالت من حيث   

 الحقيقيـة لـضمان نجـاح       األداة لدى الدول المتقدمـة      اإلحصائي الوعي   أصبحالمطلوبة، لذا فقد    

تحقيـق  على   دقيقة وموثوقة تساعد مستخدميها      إحصائية بيانات   إلى والوصول   اإلحصائيةالعمليات  

 إعـداد  استخدام تلك البيانات في مجـاالت        إلى ةإضافها،  ئاالستفادة منها واتخاذ قراراتهم في ضو     

بذل مزيد مـن االهتمـام      معه   الذي يتوجب على الدول العربية       األمر العلمية،   واألبحاثالدراسات  

 تتـضمن   إعالميـة  إسـتراتيجية  ووضع   اإلحصائي ونشر الوعي    اإلحصائيةوالدعم لتنمية الثقافة    

 العربية بمـا تنتجـه مـن بيانـات          اإلحصائية هزةجاأل التي تنفذها    اإلحصائيةالتعريف بالعمليات   

  . في مختلف المجاالت مع توضيح دور المواطن تجاههاإحصائيةومعلومات 

  :يلي  يتطلب مااإلحصائية ولضمان تنمية الثقافة 

 . بشكل مستمراإلحصائيةرفع مستوى الوعي والمعرفة  •

ئات كـالتعليم والـصحة    عالقات عامة واتصاالت من قبل الوزارات والهي   إستراتيجيةوضع   •

 .اإلحصائي المحلية ومنظمات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي اإلداراتوالخ ... اإلعالمو

مراقبة التنمية البشرية للمواطن ل الفرصة إلتاحة اإلحصائيةتعزيز االستخدام العام للمعلومات   •

 .األنشطةفي مختلف 

 اإلحـصائية ة في ضـمان وصـول المعلومـة         كبير أهمية له   اإلحصائي تطور وسائل النشر     أنكما  

لمستخدميها في الوقت المناسب دون االعتماد على الوسائل القديمة المعتمدة في نشر نتائج العمليـات               

 استخدام وسائل النـشر     األمر يتطلب   وإنما فقط،   اإلحصائية عن طريق النشرات والتقارير      اإلحصائية

 من حصولهم عليها في الوقـت المناسـب،         اإلحصائيةااللكتروني من اجل تمكين مستخدمي البيانات       

 اإلحصائية جهزةاأل على ان    التأكيد العربية، مع    اإلحصائية جهزةاألتم تحقيقه في العديد من       وهذا ما 

 التنسيق بـين    وأهمية الرسمية في الدول العربية      اتاإلحصاء إلصداري المصدر الوحيد    هالمركزية  

كز اتخاذ القرار مع ضرورة الربط االلكتروني فيمـا بـين تلـك             والهيئات الحكومية ومرا  الوزارات  

  .اإلحصائيةالمؤسسات لمنع التضارب في البيانات 

  

  :العمل اإلحصائي في مؤسسات العمل العربي المشترك 2/8

 فـي  أقـسام اإلحـصاء   المتوفرة والمشاكل والمعوقات التي تعاني منها كافـة         اإلمكانات إن نقص 

وبشكل عام جميعها تفتقـر     منها  ص كل   صتخبحسب   متباينةهي   لمشتركمؤسسات العمل العربي ا   

 والبرمجيـات   واألجهـزة  العالية وتعاني من النقص في القـوى العاملـة           اإلحصائية الخبرات   إلى

سقة قابلة للمقارنة والتي من شـأنها       تإلى عدم تمكنها من بناء قواعد معلومات متكاملة وم         باإلضافة

  .المختلفة لديهاتلبية متطلبات اإلدارات 
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يكـون هنـاك      وجود ازدواجية وتكرار في بناء قواعد المعلومات التي كثيـراً مـا            إلى باإلضافة

 المـستخدمة فـي     البرمجيـات  الختالف   أواختالفات في البيانات وذلك الختالف مصادر التزويد        

 يتنـاول   نأالمشروع عليـه    بأن  كل ذلك يؤكد    . التعامل وتحليل وعرض هذه البيانات والمعلومات     

هو نوع البيانات والقواعد التي      دراسة المشاكل والمعوقات ويحدد المستلزمات المطلوبة وتحديد ما       

  .هي الجهات المجهزة لهذه البيانات تختص كل جهة بها وما
  

 تـضع   أنوعليهـا   المؤسـسات   من هـذه    مؤسسة   يراعى في ذلك تخصص ومهام كل        أنوالبد  

  .بها  ا خاصا إحصائياإستراتيجية ونظام
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  :الجهات المستفيدة من المشروع. 3

  . الوطنية في الدول العربيةاإلحصائية األجهزة .أ

  . بجميع الوزارات الحكومية والقطاع الخاصاإلحصائية اإلدارات .ب

  .في مؤسسات العمل العربي المشترك اإلحصاء أقسام .ج

  . المؤسسات والمراكز البحثية واالستشارية في الدول العربية.د

  

  :مدة المشروع .4

وتبدأ أعماله اعتباراً من  2011-2009 خالل الفترة عامين ونصف يستمر المشروع لمدة أن   يتوقع 

  .2011عام نهاية  وحتى 2009منتصف عام 
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  :مراحل المشروع. 5

 العربية قد جاء بناًء علـى احتياجـات         اإلحصائيةلتعزيز القدرات    تنفيذ مشروع عربي مشترك      إن

استخدامها في رسم السياسات واتخاذ القرارات أجل  الدقيقة من اإلحصائيةبية للمعلومات   الدول العر 

 احتياجـات المنظمـات العربيـة     تلبيـة    إلى إضافة،  في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية    

 والدولي، ولتـوفير  اإلقليمي لكي يتسنى لها المقارنة على المستوى     لإلحصاءاتوالمنظمات الدولية   

طلبات المؤسسات والمنظمات الدولية من المعلومات من أجل دعم مشاريع التنمية فـي الـدول               مت

  .العربية

 يتم تنفيذه أن والقتراح برنامج تنفيذي لهذا المشروع الواسع الذي يشمل الساحة العربية كاملة، البد 

 نمـواً   األقلالعربية   في الدول    اإلحصائيةوالدوائر   جهزةلأل فيه   األولويةمراحل متعددة تكون    على  

مؤسسات العمل العربي    في   اإلحصائية األقسام الحتياجات   أولية دراسة   إلى إضافة حاجة،   واألكثر

وانتشارها في الـساحة العربيـة       اإلحصائية واألقسام واإلدارات األجهزةوبالنظر لتعدد   . المشترك

 أومهمة ل تتضمن كل مرحلة  مراحإلى يتم تقسيم المشروع أن دولة، من الطبيعي )22(التي تشمل 

 أو الـدول  تحتاجهـا الفعلية والملحة التي     دعم بعض المتطلبات     إلىعدد من المهام المحددة إضافة      

  . المنظمات العربية والتي يمكن تلبيتها بالسرعة الممكنة

 بعضاً من النشاطات والمهام     أن علماً   أدناه مراحل وهي كما مدونة      سيتم تجزئة المشروع إلى أربع    

  : تسمى األجزاء األربعة للمشروعأنالمراحل ولربما يمكن ستكون متداخلة بين 

  

 )تشخيص الوضع الراهن (األولىالمرحلة  5/1

توفر من معلومـات عـن       ي  الدراسات والمسوحات الميدانية لتحديث ما     إعدادتشمل هذه المرحلة    

دول العربيـة والمنظمـات      في ال  اإلحصاء العربية ودوائر    اإلحصائية األجهزةالوضع الراهن في    

ل وفرق عمل لزيارة كافـة الـد      ) 4(وستتضمن تشكيل   . والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة   

مـات  و عن واقع قواعد المعل    إحصائيةكما تشمل هذه المرحلة تنفيذ دراسات       . والمنظمات العربية 

 واآلليـات  القواعد في جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومصدر البيانات لهذه    

في ومدى استخدام المعايير الدولية والعربية فـي اتـساق المعلومـات            المتبعة ومدى االزدواجية    

  .المجهزة لتلك القواعد

  

 )سبل تطوير األنظمة اإلحصائية(المرحلة الثانية  5/2

ام بعدد وتشمل هذه المرحلة وعلى ضوء الدراسات واالستطالعات التي تتم في المرحلة األولى القي

من األنشطة والتي تتكون من استقدام خبراء وبعثات فنية لمساعدة عدد من الدول العربية التي هي        

 تعطى األولية للدول العربية التـي   أنفي أمس الحاجة لغرض تطوير أنظمتها اإلحصائية ويفضل         

امج تدريبي لكافـة    وتنفيذ عدد من النشاطات التدريبية من خالل تنفيذ برن        .  الفقيرة أوهي اقل نمواً    
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 تلبي هذه المرحلة النشاطات التي تـم        أناألجهزة اإلحصائية وإرسال االستشاريين والخبراء على       

  .تشخيصها واعتبارها من الملحة جداً

  

 )تحديد كيفية تلبية االحتياجات(المرحلة الثالثة  5/3

 اإللحـاح التـي يـتم       وهي المرحلة التي يتم بها تلبية االحتياجات التي هي في درجة ثانية مـن             

  .تشخيصها في المرحلة األولى واستكمال االستمرار بالورش التدريبية وإعداد المدربين
 
  )إنشاء وتطوير قواعد البيانات(المرحلة الرابعة  5/4

ولدى جامعة الـدول العربيـة       اإلحصائية األجهزة وتطوير قواعد البيانات والمعلومات لدى       إنشاء

  .متوافقة مع قواعد المعلومات لدى األجهزة اإلحصائية العربيةخصصة والمنظمات العربية المت

  

  : فرق عمل جغرافية على النحو التالي4ويقترح تشكيل 

  . الكويت– قطر – عمان – السعودية - البحرين-اإلمارات:  فريق عمل دول الخليج العربية– 1

  . اليمن– لبنان –لسطين  ف– العراق - سوريا–األردن :  فريق عمل باقي الدول اآلسيوية-2

  . موريتانيا– المغرب - ليبيا – الجزائر –تونس :  فريق عمل دول المغرب العربي– 3

  . مصر – القمر – الصومال – السودان -جيبوتي :  فريق عمل باقي الدول األفريقية-4

ة  الخطة الزمنية وهي األنشط-) 6( الواردة في الجدول ةويتولى كل فريق القيام باألنشط

  . ويقوم نتائج الدراسات4و3و2و1
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  :الخطة الزمنية المقترحة للمراحل األربعة تتضمن نشاطات المشروع. 6

  السنة األولى
2009 

  السنة الثانية
2010 

  السنة الثالثة
2011 

 مالحظات4 3 2 2341 12341 النشاطالمرحلة
                        
                   

هن ا دراسة الوضع الر-1
ائر لألجهزة اإلحصائية ودو

                         إلخ.. 
                        
                   

هن ا دراسة الوضع الر-2
لدوائر وأقسام اإلحصاء في 

                         إلخ.... جامعة الدول العربية
                        
                  

 دراسة واقع قواعد -3
 إلخ.... البيانات 

                        
                        
                   

 األولى

 تقديم االستشارة لتعديل -4
 إلخ.... الهياآل والتشريعات 

                        

 فرق عمل جغرافية 4يتم تشكيل 
حسب التوزيع الوارد في صفحة 

 بحيث تتولى هذه الفرق 16
 4 و 3 و 2 و 1النشاطات 

ويتكون . ويقدم نتائج لدراسات
 أفراد لمدة 6آل فريق عمل من 

 . شهور6

                        
                    

....  استقدام الخبراء - أ5 
إلخ أولوية أولى للدول 

                         العربية األقل نموًا أو الفقيرة
                        
                    

 الثانية

 عقد دورات وورش - أ6
إلخ أولوية أولى .... عمل 

األقل نموًا أو للدول العربية 
                         الفقيرة

 7 و 6 و 5 إنجاز النشاط يتم
على مرحلتين آل مرحلة 

تستغرق سنة آاملة تخصص 
السنة األولى للدول األقل نموًا أو 

الفقيرة أو التي تبدي حاجتها 
 .آأولوية أولى

                        
                    

....  استقدام الخبراء - ب5 
إلخ أولوية ثانية لباقي الدول 

                         العربية
                        
                    

 عقد دورات وورش -ب6
إلخ أولوية ثانية .... عمل 

                         لباقي الدول العربية
                        

                    

 الثالثة

 بناء القدرات التدريبية -7
 وتدريب المدربين

                        

 7 و 6 و 5يتم إنجاز النشاط 
على مرحلتين آل مرحلة 

آاملة تخصص تستغرق سنة 
السنة الثانية للدول العربية 

األخرى أو التي تبدي حاجتها 
 .آأولوية ثانية

        أو   أو        

                          
 إنشاء وتطوير قواعد -8 الرابعة

..... البيانات والمعلومات 
                           إلخ
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  :الدراسات والمسوح لألجهزة اإلحصائية العربية 6/1

 للوضـع   ا ميداني اوتشمل مسح  العربية   اإلحصائية لألنظمةن  همسح ميداني للتعرف على الوضع الرا     

 للمـشروع   األولـى  المرحلةضمن  الراهن لألجهزة اإلحصائية ودوائر اإلحصاء في الدول العربية         

فـي آن واحـد   وتشكيل أربع فرق عمل إلجراء هذه الدراسـات   دراسة شاملة لكل جزء منه     إعدادو

  :والتي تتضمن

العربية ووزارات الدولـة والجهـات الرسـمية         اإلحصائية جهزةاألتحديد الوضع الراهن في       -أ 

 المطلوبة  االحتياجات المتوفرة و  اإلمكانيات يتضمن حصر    بالمشروعفي الدول العربية     األخرى

 :استبيان خاص يشملمن خالل  اإلحصائيةلبناء القدرات  المطلوب واإللحاح األهميةودرجة 

 .حصر الموارد البشرية المؤهلة للعمل اإلحصائي لتحديد الفجوات واالحتياجات الالزمة •

 .التعرف على األدوات والمنهجيات المستخدمة لتطوير العمل اإلحصائي •

 . المستخدمةاإلحصائيةلحواسيب والطابعات والبرامج التطبيقية  اأجهزةدراسة مدى توافر  •

 والملحـة   األهميةذات الدرجة العالية من     الفعلية  دراسة نتائج االستبيان وذلك لتحديد االحتياجات        -ب 

 إلـى  إضافة . وتحقيق االستفادة المرجوة منها    اإلحصائيةوالدوائر   جهزةاأل أنشطةلتعزيز  جداً  

 في  اإلحصائية لألنظمةالمتضمنة تشخيص وتحليل الوضع الراهن       تفاصيل مكونات المشروع  

 .الدول العربية

تحديد االحتياجات الملحة والعاجلة للدول العربية المقترح شمولها في المراحل الثانيـة والثالثـة               -ج 

والرابعة في مجاالت التدريب والتأهيل اإلحصائي وتوفير الخبـراء فـي ضـوء اإلمكانـات               

 .المتاحة

  :ة الوضع الراهن للمنظمات العربيةدراس 6/2

لدوائر وأقسام اإلحصاء في جامعة الـدول العربيـة والمنظمـات والمعاهـد             دراسة الوضع الراهن    

  :والمراكز العربية المتخصصة

يتم تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع حال أقسام ودوائر اإلحصاء في جامعة الدول العربية               

  : تتضمن الدراسةأنلى المتخصصة عالعربية والمنظمات 

  .واقع القوى العاملة الموجودة ومدى الحاجة لمختصين وعاملين جدد  -أ 

 .دراسة مهام ووظائف األقسام اإلحصائية  -ب 

الهياكل التنظيمية وموقعها ضمن الهيكل العام للمنظمات التابعة لها ومـدى تـوفر الموازنـات                -ج 

 .الالزمة للقيام بالمهام

 .رات األقسام اإلحصائية والمعاهد والمراكز المتخصصةاقتراح السبل لتمكين وتعزيز قد -د 

 .مدى توفر األنظمة واالستراتيجيات اإلحصائية على المستوى العربي -ه 
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  :دراسة قواعد البيانات في المنظمات العربية واألجهزة اإلحصائية 6/3

 دول العربيـة  دراسة واقع قواعد البيانات والمعلومات لدى المنظمات العربية المتخصصة وجامعة ال          

  :يلي من خالل تشكيل فريق عمل متخصص للقيام بالدراسة تتضمن ماواألجهزة اإلحصائية العربية 

  .المتوفرة ومدى عالقتها بتخصص المنظمةقواعد النوعية ومحتويات   -أ 

 .االزدواجية الموجودة في القواعد والبيانات  -ب 

 .لموثوقيةمصادر البيانات التي تتغذي منها القواعد ومدى الشمولية وا   -ج 

 .تدفق البياناتوآلية الفترات الزمنية للتحديث   -د 

 . االستخدامأو التقنية في تغذية القواعد والصالحيات في الدخول والتحديث األساليب  -ه 

 .المشاكل والمعوقات والمستلزمات المطلوب توفيرها  -و 

ية دقيقـة   والتوصيات المطلوب اتخاذها لتوفير قواعد بيانات ومعلومات عرب        المقترحة   األساليب  -ز 

 .ومحدثة وفعالة
 

  :اإلصالحات الهيكلية والتشريعات 6/4

التـي تـم    الدول العربية   ب اإلحصائية جهزةاألفي  إجراؤها  الالزم  والتشريعات   الهيكلية   اإلصالحات

ويتم ذلك عن طريق تشكيل فريق       للمشروع   األولى في المرحلة    تشخيص حاجتها لمثل هذه التعديالت    

  :اء المشورة للدولة ويتضمن ذلكعمل متخصص لدراسة وإعط

 . واقتراح التعديالت المناسبة عليهااإلحصائية واألنظمةمراجعة القوانين  •

 .دراسة الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلحصائية العربية •

 . واقتراح الحلول المناسبة لهااإلحصائي العمل آلياتتحديد مواطن الخلل في  •

 .اإلحصائيةتنفيذ البرامج التعاون والتنسيق والمشاركة في وضع و •
 

  :استقدام الخبراء لالحتياجات الملحة جداً 6/5

 مـن   األولـى التي يتم تحديدها في المرحلـة       اإلحصائية   توالمجاالعلى ضوء االحتياجات الملحة     

 البعثات الفنية للـدول العربيـة       وإرسال يتم المباشرة بتحديد الخبراء واستقدامهم       ،الدراسات المطلوبة 

 األولـى  ، يكون ذلك على مرحلتين    أنعلى  . االحصائية واستراتجياتها   أنظمتهاا في تطوير    لمساعدته

 وملحة جداً ثم تليها في مرحلـة الحقـة المجـاالت            باألهميةدرجة عالية   تخص المجاالت التي ذات     

  .إلحاحااقل هي  التي األخرى
  

  :الورش والبرامج التدريبية 6/6

 زيارات وفرق استطالعية للعاملين     وإرسال عمل وعقد ندوات     يتم وضع برنامج تدريبي وتنفيذ ورش     

اإلحصائي العمل  مجاالت   العاملين في    تأهيل فيما بينها وذلك لتأهيل أو إعادة        اإلحصائية األجهزةفي  

 خطة لكيفية تلبية احتياجات الـدول مـن التـدريب           وإعداد.  في الدول العربية   المطلوبة والملحة جداً  

 التي تليهـا درجـة      أو المهمة   اإلحصائية حسب المجاالت    نمتتاليتيمرحلتين   تشمل   أنوالورش على   

  .واإللحاح باألهمية
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  :مراكز التدريب وإعداد المدربين 6/7

 اإلحـصائية  األجهـزة  جتقدير احتيا  التي يتم بها     األولىعلى ضوء الدراسات الميدانية في المرحلة       

 اإلحصائية األجهزةلبناء المراكز التدريبية في      تدريب يتم وضع خطة      وتأهيل وإعدادلمراكز تدريب   

 وبناء قدرتها في التخطيط للتدريب علـى        أكفاءوتعزيز قدراتها في التدريب عن طريق خلق مدربين         

  . المدربينإلعداد وضع برنامج وكذلك

  

  :قواعد البياناتوتطوير إنشاء وبناء  6/8

 أوبعض المنظمات العربية المتخصصة     تكوين فرق عمل متخصصة لمساعدة جامعة الدول العربية و        

 الوسـائل   بأحـدث  وبناء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات       إنشاء العربية في    اإلحصائية األجهزة

  . وبرمجياتأجهزةالتقنية المعروفة من 
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  :استبيان االحتياجات. 7

، ه المستلزمات الموجود لهذ  االحتياجات ومدى اإللحاح     أهمللوقوف على   الدراسة  هذه  إعداد  ألغراض  

بإعداد استبيان خـاص     بعد تكليفه بهذه الدراسة      قام المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية     فقد  

 األجهزة اإلحـصائية فـي الـدول        رؤساء على كافة    )11ملحق  ( االستمارة   لهذا الغرض وتم تعميم   

 ، القمر ،   العراق    ن ،   السودااألردن ،   دول عربية هي    عشر   وقد أجاب على االستبيان فقط       ،العربية

اليمن وتم تلخيص البيانات الواردة في االستبيان للدول        الكويت ، ليبيا ، مصر ، المغرب و         فلسطين،  

عينة ساعدت في إعداد هذه الدراسة األولية وخاصة في مجال تحديد األنشطة            أنها  على أساس   العشر  

 أدنـاه  ونستعرض   ، المشروع وتكاليفها   ينهض بها  أنوالمراحل األربع للمشروع والمهام التي يمكن       

  : المالحظات عن هذه العينة من االحتياجاتأهمبعض 

 إلى الخبراء والحاجة    إلى المستلزمات الملحة هي الحاجة      أهممن  بأن  ) 6(يتضح من الجدول رقم      .أ

 والتي تشكل تكاليفها مبالغ عاليـة هـي         أخرى إلى دولة تتباين من    أخرى حاجات   أنالتدريب، كما   

تصار هذا المشروع   ق نقل، ولذلك تم ا    وسائطو حاسوب   كأجهزة المباني ومستلزمات مادية     إلىالحاجة  

  . المستلزمات الملحة في توفير الخبراء ومجاالت التدريبأهمعلى 

 دوالر،  21545380 إجمـالي دوالر من    2991200مبلغ المطلوب للخبراء والتدريب بلغ      ال أن. ب

على هذا  أجابت  التي  العشرة  الدول  دول فقط من    لسبع   االحتياجات كافة   المبالغ المقدرة لتغطية  وهي  

  .االستبيان

النقص الحاد في عدد القوى العاملـة يمثـل         بأن  ) 10(و) 9(و) 8(و) 7(ول رقم   ايتضح من الجد   .ج

 حيـث    هو في مجال محصلي البيانـات      بمشكلة كبيرة لألجهزة اإلحصائية وان العدد الكبير المطلو       

فقط هم من المختصين للعمل في      % 13.9من إجمالي القوى العاملة المطلوبة      % 59 من   شكلوا أكثر 

  .مجاالت متخصصة إحصائية

 تدريب عدد غير قليل مـن       إلى بحاجة   اإلحصائية األجهزةبأن  ) 10-7(يتضح من الجداول رقم     . د

 إلى والتي تؤشر    القوى العاملة واالهم من ذلك بان التدريب مطلوب على كافة المستويات والمجاالت           

 المختـصة فـي   اإلحـصائية ضرورة االهتمام بالورش التدريبية على مستوى تطوير كفاءة القـوى       

. وغيرهـا  القطاعـات    إحـصاءات  أولعينات  ا أو مثل الحسابات القومية     وأساسيةمجاالت محدودة   

لة ذات المـستويات    باإلضافة إلى أهمية إعداد المدربين للنهوض بالمهام التدريبية لتأهيل القوى العام          

  .التخصصية الدنيا مثل محصلي البيانات والعدادين وغيرهم

لخبـرة  ا تقـديم    لغرضخبراء  الومن المجاالت األساسية التي تحتاجها األجهزة اإلحصائية هو          .هـ

 اخبيـر ) 19-1( وفي كافة ميادين ومجاالت العمل اإلحصائي وكانت الحاجة تتباين مـن             المشورةو

  .ي السنة الواحدةللدولة الواحدة ف
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  : اإلجراءات التنفيذية للمشروع. 8

  :  يأتي العربية مااإلحصائية التنفيذية لمشروع تعزيز القدرات اإلجراءاتتتضمن 

  : المشروعإدارةوحدة  8/1

) 2.5(للعمل لفترة المشروع البالغـة      تعيين أفرادها   يتم    التنفيذية للمشروع  دارةلإلوحدة   تشكيل

أمـا  . ة الجامعة العربية وبإشراف هيئة توجيهية تشكل لهذا الغرض        وتعمل ضمن مظل  سنة  

  :فهم على النحو التالينهم أو انتدابهم لوحدة المشروع يالمطلوب تعيالموظفون 
 من ذوي الخبرة واالختصاص والقدرة على       ،)اإلحصائيينكبير  / ( تعيين مدير المشروع      -أ 

 .التنفيذ وفق الجداول الزمنية للتنفيذ

 من الخبراء اإلحصائيين لمساعدة مدير المشروع) 2( تعيين  -ب 

 .إلدارة المشروع تنفيذية سكرتيرة  -ج 

 من ذوي المعرفـة والخبـرة فـي مجـاالت اإلدارة          أو فنيين   / و   موظفين إداريين    ةثالث -د 

 .واإلحصاء

  ):التوجيهية(شرفة مالهيئة ال 8/2

  :يلي ماتشكل هيئة مشرفة تسمى بالهيئة التوجيهية لإلشراف على المشروع وك

يتم تنفيذه من نشاطات المشروع واتخـاذ التوصـيات          تكون مهام الهيئة المشرفة، متابعة ما       -أ 

الالزمة لتذليل المعوقات التي تجابه العمل والتوصية بإقرار الدراسات المختلفة التي تعـدها             

فرق العمل أو الخبراء ورفع التوصيات بشأن تـشكيل فـرق العمـل واختيـار الخبـراء                  

  .هم ورفع توصية بتعيين مدير وموظفين للمشروعواستقدام

 . على أكثر تقدير أو حسب الحاجةتجتمع الهيئة دورياً وكل ثالثة أشهر -ب 

 .تعمل الهيئة لقاء أجور أو مكافأة تحددها الجامعة العربية وحسب السياقات النافذة لديهم -ج 

امعة العربية وتتكون   بأمر من أمين عام الج    على المشروع   ) المشرفة( الهيئة التوجيهية    تشكل -د 

 :من

 .ءإلحصاالفنية الدائمة لرئيس اللجنة  •

 .مدير المشروع •

 .مدير إدارة اإلحصاء في الجامعة العربية •

 .مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية •

الفنيـة  يقترحهم رئيس اللجنـة       سابقاأربعة خبراء يمثلون التوزيع الجغرافي المشار إليه         •

 .حصاء  لإلالدائمة

 .ترفع توصيات وقرارات الهيئة التوجيهية إلى أمين عام الجامعة العربية للموافقة عليها  -ه 
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  : أعضاء االرتباط 8/3

بين إدارة المشروع وذلـك     و  ل العربية بتسمية عضو ارتباط بينها       وتقوم األجهزة اإلحصائية في الد    

  .ةللتنسيق والعمل على تسهيل تنفيذ نشاطات المشروع المختلف
  

  :موازنة المشروع 8/4

 مع موازنة تفصيلية سنوية لتغطيـة كافـة         سنتين ونصف تحدد موازنة شاملة وكاملة للمشروع لمدة       

 ويتم تسيير  التكاليف واألجور المطلوبة لتنفيذ المشروع وضمن التخصيص اإلجمالي المقر للمشروع           

  :، وتشملالعربيةالدول األمور باألساليب المعتمدة لدى جامعة 

  .للمشروعوالهيئة اإلشرافية أجور ورواتب للوحدة اإلدارية   -أ 

بموجب عقود تنظم لفترات محددة     الورش التدريبية   وتكاليف   أجور الخبراء االستشاريين     -ب 

 .ولمهام محددة في المشروع

مذكرات تفاهم واتفاقية يتم تنظيمها وعقدها مع مؤسسات ومعاهـد ومراكـز إحـصائية               -ج 

 بموجب وثيقة   د من النشاطات أو أي نشاط فرعي للمشروع       متخصصة لتنفيذ نشاط أو عد    

 . المشروع وموافقة الهيئة المشرفةإدارةمعدة مسبق من قبل 

شراء بعض المستلزمات األساسية من لوازم لعمـل الوحـدة أو المـستلزمات وخاصـة                -د 

 .البرمجيات الالزمة لتنفيذ بعض نشاطات المشروع
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  :تكاليف تنفيذ المشروع. 9

لمـشروع  تنفيذ المراحل األربع ل   لتكاليف  وضع تقديرات   ح الكلفة الكلية للمشروع يجب      لغرض اقترا 

 جهـزة الميدانية لالحتياجـات الماديـة والبـشرية لأل       الدراسات   إجراءالمتضمنة تكاليف   وبتفاصيلها  

 للمشروع إضـافة    األولى في الوزارات والمؤسسات المشمولة بالمرحلة       اإلحصاء ودوائر   اإلحصائية

 في جامعـة    اإلحصائية األقساملإلدارات و لوحدة المشروع اإلدارية و   كاليف االحتياجات الفعلية     ت إلى

االحتياجـات   لتنفيذالممكن تلبيتها تكاليف الوالمنظمات العربية المتخصصة فضالً عن     الدول العربية   

ـ  التأهيـل في مجاالت التدريب و   في المرحلتين الثانية والثالثة     الملحة والعاجلة    صائي وتـوفير    اإلح

 لها أولي تصور إعطاء، يمكن  وبناء قواعد البيانات في المرحلة الرابعةوإنشاءالخبراء للدول العربية 

 في  اإلحصائية جهزةاألفي ضوء المعلومات المتوفرة بما فيها تقدير تكاليف االحتياجات الواردة من            

وفقاً لبنود الميزانيـة     للمشروع   األولىلة  للمرح اإلجماليةاألولية  وفيما يلي التقديرات    . الدول العربية 

والجدول األتي يبـين التقـديرات      .  المقترح  العربية اإلحصائيةالمقترحة في مشروع تعزيز القدرات      

  :بصورة أوليةلتكاليف المشروع اإلجمالية 
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  2012-2009جدول التقديرات اإلجمالية لتكاليف المشروع بصورة أولية للسنوات 
 

 نوع النشاط

  

 ر التكاليفتقدي

 بالدوالر االميريكي

  المالحظات

إعداد دراسات ومسوح ميدانية عدد 

  . دراسات)4(

تشمل تكاليف إجراء الدراسات األربعة و        800000

الواردة في مراحل المـشروع وبمعـدل       

 ألف دوالر لكل دراسـة تتـضمن        200

  .أجور وتكاليف الزيارات الميدانية

ــور ومخصــصات  ــب وأج روات

  .ب والدوليينالخبراء العر

 يوم لفترة   –خبير  ) 2000(أجور استقدام     1100000

 دوالر لليـوم  500 سـنوات وبمعـدل   3

تقييم نتائج الدراسـات والمـسوح      

  الميدانية 

  أجور استشاريين  100000

عقد دورات تدريبية وبرامج تأهيلية     

للعــاملين الفنيــين فــي األجهــزة 

  .قسام اإلحصائيةواإلدارات واأل

تكاليف عقد دورات وورش عمل تدريبية        1000000

ورشة كل سنة   ) 12(لمدة سنتين، وبمعدل    

متدرب لكل ورشة امـدها     ) 30(لتدريب  

  .أيام) 6(

إنشاء قواعد بيانات وتطوير مواقع     

  .انترنت

تكاليف استشاريين قواعد بيانات خـالل        500000

  .سنة واحدة وأجور برمجيات

رات وأقسام اإلحصاء في    تدعيم إدا 

جامعة الدول العربية والمنظمـات     

  .العربية المتخصصة

تعيــين أو انتــداب مــوظفين و خبــراء   1000000

واستشاريين وأجـور سـفر وخـدمات       

ومستلزمات لغـرض تنفيـذ نـشاطات       

  .المشروع

تنمية الثقافـة اإلحـصائية ودعـم       

  .البرامج اإلعالمية اإلحصائية

لتعاون مع دوائر اإلعالم    برامج إعالمية با    200000

  .في الدول العربية

   ألف دوالرأربعة ماليين وسبعمائة  4700000  المجموع
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   :المشروعأسلوب وجهات تمويل . 10

 لكافـة الجهـات المـشمولة       اإلحصائية تعزيز القدرات    إلى مثل هذا المشروع الكبير الذي يهدف        إن

 وتلبيـة   المبالغ الالزمـة للنهـوض باإلمكانـات       توفير ورصد    والمحددة سابقاً في المشروع يتطلب    

 أو المنظمـة العربيـة      ، كانت هذه المتطلبات على مستوى الدولة أو الجهاز اإلحـصائي          ،المتطلبات

 على مختلف الجهات تنفيذ عدد كبيـر مـن          ،وعلى ضوء نتائج الدراسات والمسوحات    . المتخصصة

نفيذها عن طريق رصد المبالغ الالزمة في       مكن ت مالتوصيات بغية وضع نظام وإستراتيجية إحصائية       

 الحصول علـى مـساعدات  أو        أودول أو من خالل الحصول على دعم مباشر         كموازناتها الوطنية   

  . مع جهات ومؤسسات إقليمية ودوليةقروض باتفاقات مباشرة

ريـق   عـن ط   تمويلهاأما المبالغ الالزمة التي يتطلبها المشروع وحسب النشاطات الواردة به فيمكن            

الحصول على مساهمات ودعم من عدد من الدول العربية أو الصناديق للتنمية العربيـة أو البنـوك                 

  : يلي  وكماالدولية للتنمية أو منظمات دولية وإقليمية

  :الجهات الممولة 10/1

لنظـر  ايلي ويتم إعـادة      الجهات المبينة أدناه المساهمة في تمويل المشروع وكما       كل  يتم الطلب من    

  . هام والنشاطات عل ضوء المبالغ التي يتم جمعها للمشروعبالم

لدول خـالل مـؤتمر القمـة       امليون دوالر من الدول العربية تلتزم هذه        ) 3(طلب دعم قدره      -أ 

  . سنوات المشروعبتقديم الدعم موزعا علىاالقتصادي العربي 

 سـنوات   ا علـى  موزعطلب دعم الصناديق العربية للتنمية وبمبلغ إجمالي قدره مليون دوالر            -ب 

 .المشروع

مليـون دوالر  ) 2(لتنمية بمبلغ إجمـالي قـدره   لطلب دعم من البنك الدولي والبنك اإلسالمي         -ج 

 . سنوات المشروعموزعا على
 

  :المساهمات العينية للمنظمات الدولية 10/2

الطلب من المنظمات الدولية المساهمة في المشروع عن طريق تغطية تكاليف بعض األجور للخبراء              

المدربين وحـسب تخـصص كـل       إرسال  البرمجيات أو   توفير  الورش أو   المشاركين في   أو تكاليف   

  :منظمة دولية وندرج أدناه على سبيل المثال وليس الحصر

لتغطية بـرامج تطـوير اإلحـصاءات االقتـصادية         ) METAC,IMF(صندوق النقد الدولي      -أ 

  .لغرض لهذا اتعقدوالحسابات القومية بحسب برنامج ومذكرة تفاهم 

 .)FAO (منظمة الزراعة والغذاء الدولية -ب 

 . PARIS 21 وEFTA و OECD منظمة التنمية االقتصادية  -ج 

  .ISICلدعم نظم إحصاءات العمل والتصنيف الدولي / منظمة العمل الدولية  -د 

 .لدعم نظم إحصاءات السياحة/ منظمة السياحة الدولية  -ه 

 .ة والمياهلدعم نظم إحصاءات البيئ / ةلبيئة الدوليامنظمة  -و 

 .لدعم نظم إحصاءات التجارة الخارجية والداخلية/ منظمة التجارة الدولية  -ز 
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 . السكان والتعداداتإحصاءاتلدعم / UNFPA  صندوق األمم المتحدة للسكان  -ح 

 .لدعم إحصاءات التربية والتعليم والثقافة/ المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم  -ط 

 .ة اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعيةلدعم أنظم/  منظمة االسكوا -ي 

 . أنقرة–مركز التدريب والبحوث لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  -ك 
 
  :UN المتحدة األمممنظمة  10/3

مليون دوالر بمعدل   ) 3(يقل عن    طلب دعم من منظمة األمم المتحدة للمساهمة في المشروع بمبلغ ال          

منـاطق  المشاريع اإلحصائية المقامة فـي      ه  مليون دوالر سنوياً على غرار الدعم الذي حصلت علي        

  .المناطقأفريقيا و أمريكا الالتينية وغيرها من مثل أخرى من العالم 

  

  :التمويل الذاتي من قبل الدول 10/4

كما تم اإلشارة له سابقاً فان على الدول ذاتها رصد مبالغ لتغطية االحتياجات التي لم يغطها المشروع                 

من خالل موازناتها أو الحصول على دعم دولـي أو          إما  وتعيين موظفين   وخاصة المباني واألجهزة    

 وعلى إدارة المشروع المساعدة في التوصل إلى مثل هـذه االتفاقـات             ،قروض كل حسب إمكانياته   

  .المباشرة
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   :اإلجراءات األساسية المطلوب اتخاذها. 11

ألولـى للمـشروع  البالغـة       اعتماد التقديرات األولية اإلجمالية لتكاليف تنفيـذ المرحلـة ا           -أ 

 كتخصيصات إجماليـة لـثالث      ماليين وسبعمائة ألف دوالر اميريكي    ة  اربع) 4700000(

 .سنوات لتنفيذ المشروع

اعتماد البنود والفقرات الواردة في الدراسة كدليل لإلجراءات التنفيذية للمـشروع والعمـل              -ب 

 .بموجبها

مساهمة في تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع   دعوة المؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية لل -ج 

 .وتخصيص األموال الالزمة للبدء بالتنفيذ

 اعتبار إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات في جامعة الدول العربية كجهة االتصال للبـدء              -د 

 .بتنفيذ المشروع

م  دعوة الدول العربية للتنسيق والتعاون في اإلجراءات التنفيذية للمـشروع وتـوفير الـدع              -ه 

 .واإلسناد له

 مـع إدارة المـشروع لـضمان        ن دعوة المنظمات العربية إلبداء المساعدة الممكنة والتعاو       -و 

 .اإلجراءات التنفيذية للمشروع

 ت استمرار الدعم واإلسناد لمشروع تعزيز القدرات اإلحصائية العربية مـن قبـل حكومـا        -ز 

القطـاع الخـاص، لـضمان      الدول العربية والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني و       

 .االرتقاء بمستويات العمل اإلحصائي العربي

 مساهمة مشروع تعزيز القدرات اإلحصائية العربية بتنفيـذ االسـتراتيجيات اإلحـصائية             -ح 

 .الوطنية من خالل الدعم واإلسناد الذي يقدمه خبراء المشروع لألجهزة اإلحصائية

رد البشرية في المجاالت اإلحـصائية فـي         بذل مزيد من االهتمام في تنمية وتطوير الموا        -ط 

 العمل اإلحصائي والتـدريب أثنـاء       وورشالدول العربية من خالل عقد الدورات التدريبية        

 .الخدمة

 العمل على توفير الكفاءات العلمية المطلوبة لقيادة األعمال اإلحصائية بما يضمن تعزيـز              -ي 

 .رات اإلحصائيةالقدرات اإلحصائية في مجاالت التحليل واستخراج المؤش

 التعاون والتنسيق بين منتجي البيانات اإلحصائية ومستخدميها وتعزيز دور اإلعـالم فـي              -ك 

 .استخدامها والتعريف بها
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   :من مؤتمر القمةصدورها  المطلوب ت راالقرا. 12

  : خاصة بالمشروع قرارات 12/1

العربيـة التخـاذ اإلجـراءات      إقرار المشروع وكلفته وموازنته وتكليف أمين عام الجامعـة            -أ 

  .2009والخطوات التحضيرية لمباشرة المشروع في بداية الفصل الثاني لعام 

 .العربية بدفع التمويل المقرر لهاالتزام الدول  -ب 

 تكليف أمين عام الجامعة العربية بمخاطبة الجهات الواردة في الدراسة للمساهمة في تمويـل               -ج 

 .لمشروعاالمشروع لتغطية الجزء المتبقي من 

أمين عام جامعة الدول العربية تقرير عن تقدم العمل في المشروع خالل مـؤتمر القمـة                يقدم   -د 

 .االقتصادي العربي القادم

  

  : خاصة بالمبادئ األساسية للعمل اإلحصائي قرارات 12/2

  : في الدول العربية من خالل اإلحصائي استقاللية ودعم العمل إقرار

 تجهزة اإلحصائية الوطنية العربية وفك ارتباطهـا مـن الـوزارا          إصدار قرار باستقاللية األ     -أ 

  .ربطها بمجالس الوزراء وعدم تدخل أي وزارة بشؤونهاوالمختلفة 

 .وأنظمة وطنية إحصائيةإستراتيجيات إقرار وضع  -ب 

لغير األهـداف اإلحـصائية     وإفشائها   إقرار مبدأ سرية البيانات والمعلومات وعدم استغاللها         -ج 

 .فظة على خصوصية الفردالبحتة والمحا

إخضاع كافة دوائر اإلحصاءات للعمل بموجب المعايير الدوليـة لجمـع وتـسجيل البيانـات                -د 

 .والمعلومات وبإشراف فني من األجهزة اإلحصائية الوطنية

  .اإلحصائيإقرار مبدأ الشفافية وعدم التحيز في إعالن ونشر الرقم  -ه 

ت العربية المتخصـصة بالبيانـات والمعلومـات        إقرار مبدأ تزويد الجامعة العربية والمنظما      -و 

 .وحسب المعايير الموحدة المعمول بها دولياً
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  حق الدراسةمال

  ةـداول إحصائيــج -1

  انـارة استبيـاستم -2
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   *)1(جدول 
  قوانين اإلحصاء في الدول العربية والتعديالت الجارية عليها

  الدولة  ت
اسم الجهاز أو اإلدارة 

  اإلحصائية
  قم القانونر

سنة 

  اإلصدار
  جهة االرتباط  التعديالت الجارية على القوانين   عنوان القانون

   العامةاإلحصاءاتقانون   1950  24   العامةاإلحصاءاتدائرة   األردن  1
  1966 لسنة 24قانون رقم  -1

  1966 لسنة 106نظام رقم  -2
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  1974  9  اءاإلدارة المركزية لإلحص  اإلمارات  2
قانون في شأن اإلحصاء 

  والتعداد
  وزارة التخطيط  -

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

  في شأن اإلحصاء والتعداد

 5 ،ومرسوم رقم 1977 لسنة 11مرسوم رقم 

 لسنة 9 و مرسوم بقانون رقم 1983لسنة 

 و مرسوم 2002 لسنة 38 ومرسوم رقم 1984

   2004 لسنة 3 و قرار رقم 2003 لسنة 9قم ر

  مجلس الوزراء

  1999  32  المنظومة الوطنية لإلحصاء  تونس  4
قانون المنظومة الوطنية 

  لإلحصاء
  

  المجلس الوطني لإلحصاء 

  والوزير المشرف على اإلحصاء

  الجزائر  5
الديوان الوطني 

  لإلحصائيات
484  1982  

المرسوم التشريعي 

  لإلحصاء

 1994لسنة  1المرسوم  -1

  1995 لسنة 159المرسوم  -2
  وزارة التخطيط

  السعودية  6
مصلحة اإلحصاءات العامة  

  والمعلومات
  وزارة اإلقتصاد والتخطيط -  نظام اإلحصاء   هـ1379  212

قانون اإلحصاء لسنة   1970  -  الجهاز المركزي لإلحصاء  السودان  7
1970  

 نفذ في سنة 2003قانون اإلحصاء لسنة 
2004  

  جلس الوزراءوزارة م

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

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي  1983 لسنة 97قانون رقم   قانون اإلحصاء  1972  21  الجهاز المركزي لإلحصاء  العراق  9

  وزارة اإلقتصاد الوطني    القانون اإلحصائي  2001  29  اءالمديرية العامة لإلحص  سلطنة ُعمان  10

 .2008يوليو /  في الدول العربية تموزاإلحصائية لألجهزةدراسة الهياكل التنظيمية / اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث * 
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  الجهاز أو اإلدارة اإلحصائية  الدولة  ت
رقم 

  القانون

سنة 

  اإلصدار
  جهة االرتباط   الجارية على القوانين التعديالت  عنوان القانون

  فلسطين  11
الجهاز المركزي لإلحصاء 

  الفلسطيني
31  1947  

 بشأن 31قانون 

   العامةاإلحصاءات

 لسنة 5 وقانون رقم 1950 لسنة 24قانون رقم  -1

   1994 لسنة 995 وقرار 2000
  مجلس الوزراء

  قانون اإلحصاء  1980  12  جهاز اإلحصاء  قطر  12
  1982 لسنة 9راء رقم قرار مجلس الوز -1

  2007 لسنة 25 رقم أميريقرار  -2
  مكتب سمو ولي العهد

  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

  وزارة التخطيط

  إدارة اإلحصاء المركزي  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

  حصاءاتالوطني لإل

 بشأن النظام الوطني 1994 لسنة 4قانون رقم 

  للمعلومات والتوثيق
   الوطنياالقتصادوزارة 

الجهاز المركزي للتعبئة   مصر  16

  العامة واإلحصاء
35  1960  

 لسنة 35قانون رقم 

 في شأن اإلحصاء 1960

  والتعداد

 و  قرارت رئيس 1960 لسنة 87 قانون رقم -1

 2086 و743 ورقم 1960 لسنة 1345الجمهورية رقم 

 ورقم 1964 لسنة 238 ورقم 1963 لسنة 2764و

  1964 لسنة 2915

  الهيئة العامة للمعلومات

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

  2002لسنة 
  المندوبية السامية للتخطيط

  -  قانون اإلحصاء العمومي  2005  17  وطني لإلحصاءالمجلس ال  موريتانيا  18
 االقتصاديةوزارة الشؤون 

  والتنمية

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

  الدولي
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  )2(جدول 
  *2007 و2006 العربية لعامي اإلحصائية واإلدارات األجهزة القوى العاملة في أعداد

  

  .2008يوليو/  العربية تموزاإلحصائية لألجهزةدراسة الهياكل التنظيمية / حوث اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والب(*)
  

  
 
 
 

  2007عدد العاملين في عام   2006عدد العاملين في عام 

نسبة   المجموع  نوإداري  نوفني  ولةالد

  %الفنيين 

نسبة   المجموع  نوإداري  نوفني

  %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

  يوجد تغيير ال  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
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  )3(جدول  رقم 

 *2007 و2006أعداد العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية حسب التخصص لعامي 

  إحصاء
علوم اقتصادية 

  وقانونيةوإدارية

تماعية علوم اج

  وآداب

علوم صرفة 

  وزراعة

تكنولوجيا   هندسة

  المعلومات

     التخصص  المجموع  أخرى

  

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

  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% 

 .2008يوليو /  في الدول العربية تموزاإلحصائية لألجهزةدراسة الهياكل التنظيمية / اإلحصائيةب والبحوث المعهد العربي للتدري* 
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  ) 4(جدول 

  .2007 و2006أعداد العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية حسب المستوى التعليمي لعامي 
  الدولة  المجموع  دون ثانوية فما  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  الكويت

  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
  .2008يوليو/  العربية تموزاإلحصائية لألجهزةدراسة الهياكل التنظيمية / ب والبحوث اإلحصائيةالمعهد العربي للتدري(*)
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  ) 5(جدول رقم 
  عدد العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية الذين تلقوا تدريباً مهنياً 

  .*2007 و2006 في المجاالت اإلحصائية خالل عامي واالستشاراتمع عدد العاملين في البحث العلمي 

عدد العاملين الذين تلقوا تدريباً     

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 

  االستشاراتالعلمي أو في 
  الدولة

2006  2007  2006  2007  2006  2007  

  المالحظات

    -  -  320  -  75  -  األردن

    3  2  23  18  17  3  اإلمارات

    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  اليمن

    309  295  1167  827  1120  862  المجموع
  .2008يوليو/  العربية تموزاإلحصائية لألجهزةدراسة الهياكل التنظيمية / المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية(*)
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  )6(جدول  رقم 
 2012-2009فها لعدد من االجهزة االحصائية العربية للسنوات خالصة االحتياجات الملحة والعاجلة وتكالي

  

           فلسطين  القمر  العراق   السودان  األردن

  الدولة

  

  

  المجال

حجم 

النقص 

  والحاجة

التكلفة 

التقريبية 

  دوالر

حجم 

النقص 

  والحاجة

التكلفة 

التقريبية 

  دوالر

حجم النقص 

  والحاجة

التكلفة التقريبية 

  دوالر

 النقص حجم

  والحاجة

التكلفة التقريبية 

  دوالر

التكلفة التقريبية   حجم النقص والحاجة

  دوالر

  المباني

  متوسط   مليون10  كبير

والحاجة 

  ملحة جدا

متوسط    مليون3

والحاجة ملحة 

  جدا

  متوسط  غير محددة

  والحاجة ملحة

  -  -   ألف645.161

القوى العاملة 

  الفنية

متوسط 

والحاجة 

  ملحة

 كبير   مليون1

والحاجة 

  ملحة جدا

متوسط    ألف100

والحاجة ملحة 

  جدا

كبير والحاجة   غير محددة

  ملحة جدا

   ألف270  قليل والحاجة ملحة  -

أجهزة 

الحواسيب 

  وبرمجياتها

ال توجد 

  حاجة

  اليوجد  -

والحاجة 

  غير ملح 

متوسط   -

والحاجة ملحة 

  جدا

  قليل  غير محددة

  والحاجة ملحة

قليل والحاجة غير    ألف31.742

  ملحة

   ألف20

  الخبراء

متوسط 

والحاجة 

  ملحة

  كبير   ألف500

والحاجة 

  ملحة جدا

متوسط    ألف20

  والحاجة ملحة

كبير والحاجة   غير محددة

  ملحة جدا

   ألف100  قليل والحاجة ملحة  -

التدريب 

التأهيل 

  اإلحصائي

متوسط 

والحاجة 

  ملحة

  كبير   ألف500

والحاجة 

  ملحة جدا

كبير والحاجة    ألف200

   جداملحة

  متوسط  غير محددة

  والحاجة ملحة

   ألف150  قليل والحاجة ملحة   ألف441.200

وسائط النقل 

والمعدات 

  اإلحصائية

متوسط 

والحاجة 

  ملحة

قليل    مليون1

والحاجة 

  غير ملح

متوسط   

  والحاجة ملحة

كبير والحاجة   غير محددة

  ملحة جدا

قليل والحاجة غير    ألف187.277

  ملحة

   ألف100

 3.320     مليون13    المجموع
  مليون

   ألف640     مليون1.305380    غير محددة  
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  2012-2009العربية للسنوات حصائية إلجهزة األاخالصة االحتياجات الملحة والعاجلة وتكاليفها لعدد من )  6(تتمة جدول رقم 
         اليمن  المغرب  مصر  ليبيا  كويت

  الدولة

  المجال

حجم 

النقص 

  والحاجة

التكلفة 

التقريبية 

  دوالر

حجم 

النقص 

  والحاجة

التكلفة 

التقريبية 

  دوالر

حجم النقص 

  والحاجة

التكلفة 

  التقريبية دوالر

حجم النقص 

  والحاجة

التكلفة التقريبية 

  دوالر

حجم النقص 

  والحاجة

التكلفة التقريبية 

  دوالر

  مجموع الكلفة

  يبةللدول المستج

  المباني

كبير 

والحاجة 

  ملحة جدا

متوسط   -

والحاجة  

  ملحة

اليوجد   

والحاجة 

  غير ملح

قليل والحاجة   -

  غير ملحة

متوسط والحاجة   غير محددة

  ملحة 

  غير محددة

   مليون13.645161

القوى 

العاملة 

  الفنية

متوسط 

والحاجة  

 ملحة

قليل  -

والحاجة 

  ملحة

متوسط   

والحاجة  

  ملحة

قليل والحاجة  -

  غير ملحة

متوسط والحاجة   غير محددة

  ملحة

  ر محددةغي

   مليون1.370

أجهزة 

الحواسيب 

  وبرمجياتها

قليل 

والحاجة 

 ملحة

200 
 ألف

متوسط 

 والحاجة

  غير ملح

كبير   

والحاجة 

  ملحة جدا

متوسط   -

  والحاجة  ملحة

متوسط والحاجة    ألف750

  ملحة

  غير محددة

   مليون1.00174

  الخبراء

متوسط 

والحاجة 

   جداملحة

كبير    ألف180

والحاجة 

  ملحة

متوسط    ألف100

والحاجة  

   جداملحة

قليل والحاجة  -

  ملحة

كبير والحاجة   غير محددة

  ملحة جدا

  غير محددة

   ألف900

التدريب 

التأهيل 

  اإلحصائي

متوسط 

والحاجة 

   ملحة

متوسط    ألف250

والحاجة  

  ملحة

متوسط    ألف50

والحاجة  

  ملحة

متوسط   -

  والحاجة ملحة

كبير والحاجة    ألف500

  ملحة جدا

  غير محددة

   مليون2.091200 

وسائط 

النقل 

والمعدات 

  اإلحصائية

متوسط 

والحاجة 

  ملحة

متوسط    ألف100

والحاجة  

  ملحة

متوسط    ألف150

والحاجة  

  ملحة

كبير والحاجة  -

  ملحة جدا

متوسط والحاجة    مليون1

  ملحة

  غير محددة

   مليون2.537277

    ر محددةغي     مليون 2.250    غير محددة     ألف300     ألف730     المجموع

  21545380  المجموع الكلي  
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  )7(جدول  رقم 

  2012- 2009حصائية العربية للسنوات إلجهزة األحصائية المختلفة لعدد من اإلخالصة االحتياجات للقوى العاملة الفنية والمتدربين والخبراء في المجاالت ا

           االحتياجات  عدد الخبراء المطلوبين  ربينعدد المتد  القوى العاملة الفنية المطلوبة

  2011  2010  2009  2011  2010  2009  2011  2010   2009  الدول

  10  10  10  54  49  44  140  125  110  األردن

  11  16  13  193  161  95  358  260  177  السودان

  1  1  1  403  349  370  75  75  70  العراق

  14  11  6  4  10  9  13  14  21  القمر

  10  10  10  1435  1517  1582  1165  1197  1260  فلسطين

 11 11  11  59  58  56  25  29  39  الكويت

  9  9  9  30  30  28  42  42  37  ليبيا

  1  1  4  117  97  391  122  102  374  مصر

  2  2  2  23  15  15  43  27  22  المغرب

  19  16  16  105  126  145  82  113  128  اليمن

  88  87  82  2423  2412  2735  2065  1984  2238  المجموع
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  )8(رقم جدول  

  2011- 2009حصائية العربية للسنوات جهزة اإلحصائية المختلفة لعدد من األالقوى العاملة الفنية المطلوبة في المجاالت اإلأعداد 

       المجال

  الدولة

جمع   السنة

  البيانات

نواتج 

  العمليات

التحليل واستخدام 

  المؤشرات

االحصاءات   التوثيق والنشر

  االقتصادية

االحصاءات 

  القطاعية

 التعدادات

  السكانية

  المجموع  العينات

2009  30  20  20  5  10  10  10  5  110  
  ردناأل  125  5  10  10  10  5  20  25  40  2010
2011  50  30  20  5  10  10  10  5  140  
2009  50  10  6  2  30  4  -  75  177  

  السودان  260  90  -  6  40  4  8  12  100  2010
2011  150  10  12  6  80  10  -  90  358  

2009  40  5  5  5  2  5  3  5  70  
  العراق  75  2  -  5  5  3  5  5  50  2010
2011  50  3  5  4  6  5  -  2  75  

2009  6  2  3  2  4  2  -  2  21  

  القمر  14  3  -  1  3  1  2  1  3  2010
2011  4  1  1  2  2  2  -  1  13  

2009  1000  250  6  -  2  4  -  -  1260  

  فلسطين  1197  -  -  6  2  1  8  230  550  2010
2011  900  250  7  1  2  5  -  -  1165  

2009  10  10  3  1  4  3  5  3  39  
  ويتالك  29  2  -  3  2  1  1  10  10  2010
2011  10  10  1  -  2  1  -  1  25  
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  )8(رقم جدول   -تتمة 

  2011- 2009حصائية العربية للسنوات جهزة اإلحصائية المختلفة لعدد من األأعداد القوى العاملة الفنية المطلوبة في المجاالت اإل

       المجال

  الدولة

ع جم  السنة

  البيانات

نواتج 

  العمليات

التحليل واستخدام 

  المؤشرات

االحصاءات   التوثيق والنشر

  االقتصادية

االحصاءات 

  القطاعية

التعدادات 

  السكانية

  المجموع  العينات

2009  15  -  5  2  5  3  4  3  37  

  ليبيا  42  3  4  3  5  2  5  -  20  2010

  2011  20  -  5  2  5  3  4  3  42  

2009  360  -  5  5  -  -  2  2  374  

  مصر  102  -  2  -  -  5  5  -  90  2010
2011  110  -  5  5  -  -  2  -  122  

2009  5  4  4  2  4  3  -  -  22  

  المغرب  27  5  -  3  4  2  4  4  5  2010

2011  10  4  4  2  4  4  10  5  43  
2009  15  20  20  10  1  30  15  8  128  
  اليمن  113  8  10  30  10  10  15  15  15  2010
2011  15  10  10  15  8  8  10  8  82  
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  )9(ول  رقم جد

  2011-2009حصائية العربية للسنوات جهزة اإلحصائية المختلفة لعدد من األأعداد المتدربين المطلوبين في المجاالت اإل

       المجال

  الدولة

جمع   السنة

  البيانات

نواتج 

  العمليات

التحليل واستخدام 

  المؤشرات

حصاءات اإل  التوثيق والنشر

  االقتصادية

حصاءات اإل

  القطاعية

التعدادات 

  السكانية

  المجموع  العينات

2009  10  5  10  2  5  5  5  2  44  
  ردناأل  49  2  5  5  5  2  10  5  15  2010
2011  20  5  10  2  5  5  5  2  54  
2009  25  5  4  2  15  4  -  40  95  

  السودان  161  60  -  4  30  2  10  5  50  2010
2011  75  8  12  2  30  6  -  60  193  

2009  25  25  35  14  13  198  45  15  370  
  العراق  349  19  -  204  14  14  40  28  30  2010
2011  35  30  46  18  15  234  -  25  403  

2009  2  1  1  1  2  2  -  -  9  

  القمر  10  -  -  2  2  -  2  2  2  2010
2011  1  1  1  -  -  1  -  -  4  

2009  130  270  6  -  2  4  -  -  1582  

  فلسطين  1517  -  -  6  2  1  8  250  1250  2010
2011  1200  220  7  1  2  5  -  -  1435  

2009  20  10  5  2  6  5  5  3  56  
  الكويت  58  5  5  5  6  2  5  10  20  2010
2011  20  10  5  2  6  5  5  6  59  
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  )9(جدول  رقم  - تتمة  

  2011-2009حصائية العربية للسنوات جهزة اإلحصائية المختلفة لعدد من األأعداد المتدربين المطلوبين في المجاالت اإل
 

       المجال

  الدولة

جمع   نةالس

  البيانات

نواتج 

  العمليات

التحليل واستخدام 

  المؤشرات

حصاءات اإل  التوثيق والنشر

  االقتصادية

حصاءات اإل

  القطاعية

التعدادات 

  السكانية

  المجموع  العينات

2009  10  -  5  2  3  2  4  2  28  

  ليبيا  30  2  4  2  3  2  5  -  12  2010
2011  12  -  5  2  3  2  4  2  30  

2009  360  -  20  5  -  -  6  -  391  

  مصر  97  -  2  -  -  5  -  -  90  2010
2011  110  -  -  5  -  -  2  -  117  

2009  5  -  5  -  2  3  -  -  15  

  المغرب  15  -  -  3  2  -  5  -  5  2010
2011  5  -  5  -  2  3  5  3  23  

2009  25  20  20  10  10  30  15  15  145  
  اليمن  126  8  8  30  10  10  20  15  25  2010
2011  15  15  20  18  8  12  12  8  105  
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  )10(جدول  رقم 
  2011-2009عدد الخبراء المطلوبين من قبل عدد من األجهزة اإلحصائية العربية للعمل في المجاالت اإلحصائية المختلفة للسنوات 

       المجال

  الدولة

جمع   السنة

  البيانات

نواتج 

  العمليات

التحليل واستخدام 

  المؤشرات

حصاءات اإل  التوثيق والنشر

  االقتصادية

اءات حصاإل

  القطاعية

التعدادات 

  السكانية

  المجموع  العينات

2009  1  1  1  1  2  2  1  1  10  
  االردن  10  1  1  2  2  1  1  1  1  2010
2011  1  1  1  1  2  2  1  1  10  
2009  2  2  2  1  2  1  2  1  13  
  السودان  16  3  -  1  2  2  3  1  4  2010
2011  1  -  3  2  2  1  -  2  11  

2009  -  -  -  -  1  -  -  -  1  

  العراق  1  -  -  -  1  -  -  -  -  2010
2011  -  -  -  -  1  -  -  -  1  

2009  -  1  1  1  1  -  1  1  6  

  القمر  11  2  1  2  2  1  2  1  -  2010
2011  -  1  2  2  4  1  2  2  14  

2009  -  -  5  -  2  3  -  -  10  

  فلسطين  10  -  -  3  2  1  4  -  -  2010
2011  -  -  5  -  2  3  -  -  10  

2009  2  2  2  -  2  1  1  1  11  

  الكويت  11  1  1  1  2  -  2  2  2  2010
2011  2  2  2  -  2  1  1  1  11  
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  )10(جدول  رقم  - تتمة 
  2011-2009عدد الخبراء المطلوبين من قبل عدد من األجهزة اإلحصائية العربية للعمل في المجاالت اإلحصائية المختلفة للسنوات 

 
       المجال

  الدولة

جمع   السنة

  البيانات

نواتج 

  العمليات

التحليل واستخدام 

  اتالمؤشر

حصاءات اإل  التوثيق والنشر

  االقتصادية

حصاءات اإل

  القطاعية

التعدادات 

  السكانية

  المجموع  العينات

2009  2  -  2  1  1  1  1  1  9  

  ليبيا  9  1  1  1  1  1  2  -  2  2010
2011  2  -  2  1  1  1  1  1  9  

2009  -  -  2  1  -  -  -  1  4  

  مصر  1  -  -  -  -  1  -  -  -  2010
2011  -  -  -  1  -  -  -  -  1  

2009  -  -  1  -  -  1  -  -  2  

  ربالمغ  2  -  -  1  -  -  1  -  -  2010
2011  -  -  1  -  -  1  -  -  2  

2009  2  2  2  2  3  3  -  2  16  

  اليمن  16  2  -  3  3  2  2  2  2  2010

2011  2  2  2  2  3  3  3  2  19  
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