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  والتدريب اإلحصائيأهمية بناء القدرات 

  في اإلستراتيجيات اإلحصائية
  

  :مقدمة
دمها متخـذو القـرارات وراسـمو    تعتبر البيانات والمعلومات اإلحصائية من أهم األدوات التي يستخ 

  . وضع الخطط التنموية ومتابعتها في  وهي األساس وحجر الزاوية ،السياسات في جميع المجاالت

  

والمعلومات اإلحصائية بسبب دورها الفعـال فـي متابعـة    وازدادت الحاجة إلى تحسين جودة البيانات 

ع إلى معلومات وزيادة اعتماد صانعي القرار ومراقبة فعالية السياسات الحكومية، وكنتيجة لتحول المجتم

  .والمخططين على هذه البيانات في وضع السياسات واتخاذ القرارات

    

ننا نالحظ انه في السنوات األخيرة ازدياد الطلب على اإلحصاءات الرسمية كماً ونوعاً وفي كافـة  اكما 

ر نوعاً جديداً من البيانات المطلوبة المجاالت بل وفي مجاالت لم تكن معروفة سابقاً، وفي كل عام يظه

  .وضغط العمل على هذا الجهاز وكوادره عبءمن الجهاز اإلحصائي الرسمي في الدولة مما يزيد من 

  

اإلحصاءات الرسمية هي اإلحصاءات التي تنشرها األجهزة اإلحصائية الرسمية في الدولة والتي تشمل 

ذات العالقة بحياة المواطن، ويتم الحصول علـى هـذه    المعلومات الكمية والنوعية في جميع المجاالت

اإلحصاءات الرسمية من خالل جمع وتصنيف البيانات وتحويلها إلى معلومات إحصائية ومن ثم نشرها 

والوضـع األمثـل    .الرسمية وغير الرسميةوتوزيعها على كافة الجهات المسؤولة ومستخدمي البيانات 

و أن يتم ذلك من خالل مؤسسة حكومية واحدة في كـل دولـة، وأن   لنشر وتوزيع البيانات اإلحصائية ه

مكتب مركزي، جهاز مركزي، ادارة ( تكون هذه المؤسسة هي مؤسسة اإلحصاء الوطنية في تلك الدولة 

، وتكون هذه المؤسسة مسؤولة عن العمل اإلحصائي واالرتقاء به على المستوى الوطني )الخ ...مركزية

  .والدولي



 

   ؟ومات اإلحصائيةلماذا المعل
   :تعتبر المعلومات اإلحصائية ضرورية للعديد من األمور والجهات ومنها

  إلعطاء صورة موضوعية في لحظة زمنية معينة عن الوطن بمعطياته المختلفة .١

النقص فيها يؤدي إلى ضـعف القـرار، وبالتـالي    . لرسم السياسات والخطط واتخاذ القرارات .٢

 .شرية ومالية عاليةإضاعة الموارد وتحمل تكلفة ب

ولرصد مدى التقدم والتغيير في المجتمع، وإظهار التباينـات والفـروق بـين    التقييم ولمراقبة ل .٣

 .وهي ضرورية للمجتمع المدني للمساءلة والمحاسبة ،المناطق واألقاليم والفئات في الوطن

التـي  ن المساعدات مواطنيها بأترصد أثر المساعدات التي تقدمها وذلك إلقناع لللدول المانحة   .٤

 .تقدمها للدول ذات جدوى وتستحق البذل

؟ أين يعملوا؟ كيف يـديروا  أين يعيشوا ..على اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهملمساعدتهم لألفراد  .٥

 .الخ.....ويستغلوا أموالهم؟

ليتخذوا قراراتهم الحيوية في موضوع االستثمار والتشغيل ) أفراد ومؤسسات(ألصحاب األعمال  .٦

، وبخاصة قطاع السـوق المنـوي   توافر صورة كاملة عن الوضع والبيئة االقتصادية في ضوء

 .الدخول إلية

 .لتعزيز البحث العلمي واألكاديمي وتطويره .٧

 .فقط في مراقبة التقدم بل في إنجازه ليس المعلومات اإلحصائية تساهم .٨

    

  رسالة اإلحصاءات 
لة تلبيتها من خالل إنتاج وترويج ونشر المعلومات الوقوف على احتياجات مستخدمي البيانات ومحاو    

  .اإلحصائية بطريقة سهلة وصديقة للمستخدم وبتوقيت مناسب وبدرجة عالية من الدقة وبأسلوب خدماتي

  

  ما هو مبرر وجود جهاز أو دائرة إحصاءات؟
لـذلك   هو تلبية احتياجات مستخدمي البيانـات، و هناك سبب رئيسي ووحيد لوجود جهاز إحصاءات   

  .يجب تسخير كل الموارد واألنشطة لتحقيق هذا الهدف

  

     معوقات استخدام اإلحصاءات الرسمية

معظم مستخدمي البيانات ال يعرفون دور الجهاز اإلحصائي وأهدافه ونشاطاته أو المعلومـات   .١

  اإلحصائية المتوفرة لديه

 .الخ..صلة ومستوى التفصيلالبيانات المنتجة ال تلبي جميع احتياجات المستخدمين من حيث ال .٢

 البيانات ليست في وقتها المناسب .٣

 .المعلومات بالغة التعقيد ومتخصصة .٤



 

 صعوبة الوصول إلى المعلومات والحصول عليها  .٥

 .التشكيك في دقة المعلومات أو في المنهجية المتبعة .٦

 .ضعف أو غياب التواصل مع مستخدمي البيانات .٧

  

  :التالية وهنا ننبه منتج البيانات إلى األمور

 المكتب مكان خطر لتقيم منه انتاجك •

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

 مستخدم البيانات هو الذي يقرر ما إذا كانت بياناتك جيدة أم ال •

ـ  • مع تالمفتاح لتحسين منتجاتك وخدماتك هو بأن تبحث خارج المؤسسة وتتحدث مع الناس وتس

 .إليهم

 حول المنتقدين المحتملين إلى شركاء يرغبون في مساعدتك إلى النجاح •

أسـال النـاس عـن حاجـاتهم وهـم        –أكثر الشكاوي أو التذمر تدميراً تلك التي ال تسمعها  •

 كسيخبرون

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

لمستخدمين وأسألهم عن أفكارهم حول كيفية تطوير منتج وخدمات اإلحصاء، وهذه ابحث عن ا •

ثم اتخذ إجراء على ما أخبروك عنه، بذلك تحصـل  . واحترامهم لتقديرهمتعتبر أفضل طريقة 

 .على احترامهم

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

 دم الخدمة الجيدة لهموتق

 .لكن يجب أن تجيب بالتغيير أو بتقديم تفسير –لكل شيء " نعم"ليس مطلوباً منك أن تقول  •

 تعرف على مستخدمي البيانات ولبي احتياجاتهم •

  :إن تلبية احتياجات المستخدمين تؤدي إلى إنتاج أفضل وتقلل التكاليف وعليه يجب

  .؟ وكم يبلغ عددهم ؟ا هو مستواهم الثقافيالذين بحاجة لمنتجاتك؟ وممعرفة من هم  .١

معرفة مدى قدرة الجهاز اإلحصائي على توفير احتياجـات ومتطلبـات المسـتخدمين الجـدد      .٢

 .والحاليين من المعلومات اإلحصائية

معرفة حجم وقدرة الخدمات والتسهيالت التي يقدمها الجهاز اإلحصائي لمسـتخدمي البيانـات    .٣

 .وهل هناك حاجة لنموها

 . يف المستخدمين بمؤسستك من ناحية اإلنتاج والخدماتتعر .٤



 

   إطار بناء القدرات اإلحصائية

  

 مقدمة. ١
نتناول في هذا الجزء من هذه الورقة موضوع بناء القدرات اإلحصائية للنظـام اإلحصـائي الـوطني    

ـ (بمفهومه الشامل  ي تنـتج أو  النظام اإلحصائي الوطني يشمل جميع الوحدات اإلحصائية في البلد والت

يمكن أن تنتج إحصاءات رسمية، وتشمل الجهاز المركزي لإلحصاء والوحدات اإلحصائية في الوزارات 

  ). والبنك المركزي وغيرها

فقد اصبحت الدول مضـطرة النتـاج   .  من المعلوم أنه طرأ اهتمام كبير في العقود األخيرة باإلحصاء

وحتـى تكـون   .  الى الوفـاء بااللتزامـات الدوليـة   إحصاءات رسمية تلبي احتياجاتها الوطنية إضافة 

اإلحصاءات ذات موثوقية عالية فال بد أن تحقق عددا من الشروط المتفق عليها دوليا، ومن أهمها الدقة 

والموضوعية واآلنية وسهولة الوصول اليها وتوفير منهجيات اعـدادها عنـد نشـرها وغيرهـا مـن      

بيرة من اإلحصاءات هو المعيار األساسي لقياس قدرات المؤسسة لذلك لم يعد انتاج كميات ك.  المتطلبات

ولتحقيق هذه المتطلبات ال بد من أن . اإلحصائية وإنما إضافة لذلك ضرورة االلتزام بالشروط المذكورة

يتوفر لدى المؤسسة اإلحصائية بشكل خاص، وللنظام اإلحصائي الوطني بشكل عام، القدرات الالزمـة  

  .النتاج اإلحصاءات

  

  :تعريف القدرات اإلحصائية. ٢
القـدرة علـى جمـع وانتـاج ونشـر      "تكاد جميع المراجع تجمع على تعريف القدرات اإلحصائية بأنه 

اإلحصاءات الصحيحة وذات العالقة واالستخدام الواسع، والتي تمتاز بالدقة الكافية والتكلفة القليلة نسبيا 

لذلك فإن بناء القدرات اإلحصائية يجب أن تتمحور حول .  "والمستندة إلى تصانيف ومعايير معتمدة دوليا

  . هذه االبعاد، وهو ما سنحاول تحديد آلياته في هذه الورقة

  

  :اهمية بناء القدرات االحصائية الوطنية. ٣
  :تتمثل اهمية بناء القدرات االحصائية في اي مؤسسة احصائية بمايلي   

  .واكبة التطورات الدوليةالحاجة إلى االستمرار في تقدم المؤسسة لم -

بناء القدرات اإلحصائية مطلباً وطنياً ودولياً فهناك التزامات دولية يجب تحقيقها حتـى تكـون    -

، )MDGs(المؤسسة اإلحصائية معترفا بها دوليا، مثل متطلبات توفير مؤشرات التنمية لأللفية 

 وتحقيق االلتزام بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية، 

التطور العلمي في المنهجيات اإلحصائية مثل منهجيات اعداد الحسابات القومية وخاصة  مواكبة -

 .المؤشرات الربعية، ومنهجيات حساب مؤشرات البيئة وغيرها

  .تعويض النقص في الموظفين الذي يحصل نتيجة الدوران الوظيفي -



 

 الجهات التي يشملها بناء القدرات اإلحصائية. ٤
ائية في النظام اإلحصائي الوطني يجب ان يشمل جميع العناصـر ذات العالقـة   ان بناء القدرات اإلحص

المؤسسة اإلحصائية، وموظفو اإلحصاء بجميع فئاتهم بدءا من اإلدارة العليـا  : بالعمل اإلحصائي وهي

للمؤسسة ومرورا بجميع فئات العاملين فيها، والوحدات اإلحصائية المنتجة للبيانـات فـي المؤسسـات    

 .، ومستخدمي البياناتالحكومية
 
 مركبات بناء القدرات اإلحصائية . ٥
  : ويمكن تلخيص هذه المركبات بما يلي  

  

 .  وتشمل هذه المركبة جميع اإلحصاءات المنتجة في الدولة :مركبة النظام اإلحصائي الكلي. أ

  

  :وتشمل :مركبة المؤسسة اإلحصائية. ب

 مصادر التمويل •

  موظفو اإلحصاء •

 جيا المعلومات واالتصاالتأجهزة تكنولو •

  مصادر البيانات المستخدمة •

  :إصدارات البيانات •

  

 : مركبة البيانات اإلحصائية. ج

 مؤشرات البيانات •

 التكامل •

 سالمة المنهجية •

 الدقة والموثوقية •

 العالقة مع مستخدمي البيانات •

 نشر وتعميم البيانات والبيانات الوصفية •
 

وطنية لبناء القدرات اإلحصائية على هذه المركبات معـا حتـى    لذلك ال بد أن تشتمل أي استراتيجية

  .تكون عملية البناء متكاملة ومتناسقة
 
 من أين نبدأ ببناء القدرات اإلحصائية؟. ٦

مـن خـالل    ٢٠٠٢عام  ٢١يمكن اعتبار استمارة تقييم القدرات اإلحصائية التي أعدتها مبادرة باريس

اسا جيدا لتقييم الوضع الراهن للبناء عليه في وضع استراتيجية مجموعة من خبراء اإلحصاء الدوليين أس

وتستند فكرة استمارة تقييم القـدرات  .  او خطة عمل متكاملة ورصينة للبدء في بناء القدرات اإلحصائية



 

على أن تقوم الدولة ممثلة بالمؤسسة االحصائية الرسمية فيها بتقييم قدراتها اإلحصائية ذاتيـا باسـتخدام   

وبعد اجراء التقييم .  ستيفاء االستمارة المرفق معها حتى تتمكن الدولة من اعداد التقييم بموضوعيةدليل ا

وقد حـددت االسـتمارة   .  الذاتي يتم وضع خطة بناء قدرات إحصائية آخذة بعين االعتبار نتائج التقييم

  :حصائيةالمجاالت التالية للتقييم والتي من خاللها يمكن تطوير خطة بناء القدرات اإل

 قدرات الموظفين ومؤهالتهم العلمية 

 قدرات المؤسسة اإلحصائية في مجال اإلدارة والتخطيط

البنية التحتية في المؤسسة اإلحصائية بما يشمل جميع المرافق مثل أجهزة ونظم تكنولوجيا المعلومـات  

 .واالتصاالت، والمباني، والمكاتب، والبرمجيات، ووسائل النقل

 إلحصاءات الرسمية آليات اعداد ا

 منهجيات ونظم جمع البيانات 

 إدارة الموارد البشرية

الحسابات القومية، السكان، القوى العاملة، الصحة، الزراعة، اإلحصـاءات  (نظم اإلحصاءات القطاعية 

 )الخ..االقتصادية، الصناعة، البيئة 

 آليات إدارة الجودة

 آليات النشر بمختلف أنواعها 

 خدمين بكافة أطيافهمالعالقة مع المست

  برامج حوار المنتجين والمستخدمين 

 آليات تعظيم االستفادة من المساعدات الفنية التي تقدمها الجهات المانحة
   
  كيف نبني القدرات االحصائية؟. ٧

عملية بناء القدرات االحصائية ليست نشاطا محددا يتم تنفيذه لمرة واحدة ونحصل منه على نتائج نهائية، 

ا هي عملية مستمرة ومتراكمة ومتشعبة ويمكن االجتهاد فيها بآليات مختلفة، ولكن وباختصار لعـل  وإنم

  :أفضل الممارسات والتجارب المستخدمة في عملية بناء القدرات االحصائية وهي

االسلوب السليم في تعيين الموظفين في المؤسسات االحصائية من حيـث مالءمـة مـؤهالتهم     .١

  .فعلية لهم، وتأهيلهم بعد التعيين واالشراف الجيد عليهموخبراتهم والحاجة ال

 .التسويق الجيد لالحصاءات الرسمية .٢

 .منح االحصائيين في المؤسسة فرصة تحليل البيانات واعداد الدراسات .٣

 .تطوير قدرات الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات .٤

 .بناء القدرات االدارية للعاملين في المؤسسة االحصائية .٥

 .ستفادة من الفرص التدريبية االقليمية والدوليةاال .٦

 .التدوير الوظيفي اثناء الخدمة .٧

 .تعزيز دور المكاتب المحلية التابعة للمؤسسة االحصائية .٨



 

 .نقل الخبرة بين االجيال داخل المؤسسة االحصائية .٩

 .االستفادة من المساعدات الفنية في بناء القدرات االحصائية .١٠

 .بناء القدرات االحصائية التخطيط السليم يساعد في .١١

 .التخصص في العمل عنصراً هاماً في بناء القدرات االحصائية .١٢

 .تاهيل الوحدات االحصائية في الوزارات والمؤسسات المنتجة للبيانات في الدولة .١٣

 .التوأمة مع مؤسسات احصائية مرموقة يساهم في بناء القدرات االحصائية .١٤

 .اجاتهم التدريبيةالتقييم السنوي للموظفين وتحديد احتي .١٥

 .انشاء مكتبة احصائية في المؤسسة االحصائية .١٦

 .العمل على توفير فريق من الخبراء في المؤسسة االحصائية لالستفادة منهم داخلياً ودولياً .١٧

 .تطوير الية توثيق منهجيات العمل في كل نشاط ومجال .١٨

 .تطوير المهارات اللغوية للموظفين .١٩

 .عملتطوير البنية التحتية وبيئة ال .٢٠

 .مراقبة وقياس اثر البناء .٢١

 .تأهيل قواعد البيانات للمستخدمين .٢٢

 .توفير التمويل الكافي بصورة دائمة .٢٣

  .انشاء مركز وطني للتدريب االحصائي في المؤسة االحصائية الوطنية .٢٤

  

 اإلحصائيةمعوقات بناء القدرات . ٨
بق معظمها أو بعضها على جميـع  تواجه عملية بناء القدرات اإلحصائية عددا من المعوقات التي قد ينط

 :أو بعض األجهزة اإلحصائية في الدول النامية، ومن أبرز هذه المعوقات
 

مثل نقص التمويل المخصص للمؤسسة االحصائية وخاصة الجزء المخصص للتـدريب   معوقات مالية،

  .وبناء القدرات

ة، وارتفـاع معـدالت الـدوران    مثل تدني القدرات اإلدارية إلدارة المؤسسة اإلحصائي معوقات إدارية،

الوظيفي، وضعف التخطيط، وعزوف الموظفين غالبا عن االلتحاق بالدورات التدريبية بسبب عدم وجود 

  . حوافز للمتدربين بعد التدريب والتأهيل الذي يحصلون عليه
 

رسـمية،  ويمكن تلخيصها بأنها عدم االلتزام بالمبادئ األساسية العشرة لإلحصـاءات ال  معوقات مهنية،

 :وذلك من خالل

  جمع بيانات إحصائية ليست ذات فائدة عملية  .١

 .عدم توفير البيانات اإلحصائية للمواطنين بتجرد .٢



 

عدم االلتزام بالمبادئ العلمية واآلداب المهنية في تحديد أساليب وإجـراءات جمـع البيانـات     .٣

 اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها

 .مل اإلحصائيعدم االلتزام بالشفافية في الع .٤

 عدم تدخل المؤسسة عند اساءة تفسير اإلحصاءات أو استعمالها  بصورة خاطئة .٥

 عدم الحفاظ على سرية البيانات الفردية التي يتم جمعها لألغراض اإلحصائية .٦

 عدم إعالن القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها المؤسسة اإلحصائية .٧

 مؤسسات النظام اإلحصائي الوطني عدم وجود نظام تنسيق فعال بين .٨

 عدم استخدام المفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية في العمل اإلحصائي .٩

  عدم تطوير آليات تعاون دولية سواء ثنائية أو متعددة األطراف في مجال اإلحصاءات  .١٠

  

شكل كبير، وعدم ، وتتمثل بالظروف السياسية العامة، واالعتماد على المساعدات الفنية بمعوقات خارجية

ايالء المستوى الحكومي األهمية الكافية لإلحصاء، وعزوف المستخدمين عـن اسـتخدام اإلحصـاءات    

الرسمية، وعدم توفر الكفاءات المحلية القادرة على العمل اإلحصائي واالسـتناد بشـكل كبيـر علـى     

  .  المساعدات الفنية

  

  توصيات
 :في بناء القدرات اإلحصائية نورد فيما يلي ابرز التوصيات التي قد تساعد

  .ضرورة أن تقوم المؤسسات اإلحصائية بمراجعة قوانين اإلحصاءات العامة الوطنية .١

 أن تسعى المؤسسات اإلحصائية باستمرار لزيادة مساهمة التمويل الحكومي في ميزانياتها السنوية .٢

 ضرورة االلتزام التام بالمبادئ األساسية العشرة لإلحصاءات الرسمية  .٣

 ن تحاول المؤسسة اإلحصائية باستمرار االستفادة الفاعلة من الفرص التدريبية اإلقليمية والدولية المتاحةأ .٤

أن تقوم المؤسسات اإلحصائية بإجراء تقييم قدرات ذاتي باالستناد الى استمارة التقييم التي أعدتها مبادرة  .٥

 ووضع برنامج تطويري لها بناء على نتائج التقييم ٢١باريس

رة العمل على تعزيز العالقات اإلقليمية والدولية للمؤسسة اإلحصائية بجميع الوسائل، ويمكـن أن  ضرو .٦

 يساهم استحداث وحدة متخصصة إلدارة هذه العالقة بشكل كبير في تعزيز العالقات االقليمية والدولية

 ضرورة توفير الحوافز للموظفين الذين يحصلون على تأهيل وتدريب .٧

 تدريب والتأهيل جزءا رئيسيا ضمن خطط المؤسسة اإلحصائيةأن يكون موضوع ال .٨

 .العمل على تعزيز قدرات الوحدات اإلحصائية في المؤسسات الحكومية .٩

 ضرورة تطوير البنية التحتية في المؤسسات االحصائية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات .١٠

 اعد في بناء القدرات اإلحصائيةإنشاء وحدة خدمات جمهور ونظام حوار منتجين ومستخدمين فعال يس .١١

 ضرورة تطوير نظام توثيق جيد في المؤسسة اإلحصائية له دور رئيسي في بناء القدرات اإلحصائية  .١٢

 ضرورة أن يتم تعيين الموظفين في المؤسسة اإلحصائية على أسس مهنية بحتة .١٣



 

 أن تعمل المؤسسة اإلحصائية باستمرار على فتح آفاق التقدم أمام موظفيها .١٤

ام التدوير الوظيفي للموظفين، والعمل على إعداد خبراء أكفاء، وضمان نقل الخبرة بـين األجيـال   نظ .١٥

 عناصر مهمة في بناء القدرة اإلحصائية

إنشاء مركز تدريب وطني في المؤسسة اإلحصائية يساعد في إدارة عملية بناء القـدرات، والمتابعـة    .١٦

 ت على تقييم األثر الناتج عن عمليات بناء القدرا

 ضرورة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز قدرات الموظفين في التقييم السنوي للموظفين .١٧

 الزيارات التعليمية، واتفاقيات التوأمة بين المؤسسات اإلحصائية إجراءات مهمة في عملية بناء القدرات  .١٨

  

  ؟اإلحصائية ويعالج وينشر البيانات من ينتج
المنتجة للبيانات، فهناك العديد من المؤسسات الرسـمية وغيـر   ة الوحيدة هليس الجالجهاز اإلحصائي  

الرسمية تنتج بيانات، ولكن من األفضل دائماً أن يكون إنتاج ونشر البيانات اإلحصائية بإشراف الجهاز 

اإلحصائي الوطني بما لديه من إمكانيات بشرية وخبرات فنية وأجهزة متطورة وبنية تحتية جيـدة مـع   

دوائر وأقسام اإلحصاء في الوزارات والمؤسسات لتنفيـذ األعمـال اإلحصـائية     ضرورة التنسيق مع

الخاصة بها، ويتم التنسيق أما مباشرةً أو من خالل المجالس اإلحصائية واللجان االستشارية التي تؤسس 

  .ضمن األجهزة اإلحصائية بما يضمن تنسيق األعمال اإلحصائية في الدولة

  

لجة ونشر وتحليل البيانات  اإلحصائية من خالل كوادر إحصائية مدربـة  عمليا يتم جمع وتصنيف ومعا

وان مدى جودة ودقة البيانات المنتجة يعتمد بالدرجة األساس على هذا الكادر . تعمل في بيئة عمل مواتية

  .ومدى كفاءته وقدراته ومواكبته للمستجدات التقنية والفنية والتوصيات الدولية

ناء القدرات اإلحصائية والوصول بها إلى مستويات رفيعة أمر في غاية األهمية وفي هذا السياق يعتبر ب

ألجهزة اإلحصاء الوطنية، وعلية يعتبر التدريب اإلحصائي عامال أساسـيا فـي تفعيـل دور أجهـزة     

  .الوطنية ومساعدتها على حمل مسؤوليتهااإلحصاء 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  التدريب والتأهيل اإلحصائي
  

  بمفهوم التدري
هو العملية التي تهدف إلى تطوير العنصر البشري بتزويده بالمعارف والمهارات الالزمـة، وتنميـة     

وتعديل اتجاهاته وقناعاته من أجل رفع مستوى كفاءاته وتحسين أدائه وزيادة إنتاجيته قدراته ومهاراته، 

  .وتحقيق أهدافه الخاصة والوظيفية

  

  أهمية التدريب اإلحصائي 
طلع إلى تنميـة مواردهـا البشـرية    تاإلحصائي هو خيار استراتيجي ألي هيئة إحصائية ت التدريب    

كوادر قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة في مجاالت العمل  وإعداد

فـي أداء  تمكنها من استيعاب المستجدات الحديثة واالستفادة من التطور التقني والتزود بالمهارات التي 

  .عملها بكفاءة وفاعلية

ن تدريب وتأهيل الموارد البشرية من خالل برامج تدريبية متنوعة وحسب احتياجات األجهزة اوبالتالي ف

اإلحصائية، يعتبر من أولويات البرامج التطويرية التي ينبغي أن تعتمدها األجهزة اإلحصـائية العربيـة   

متزايدة للبيانات اإلحصائية على المستوى الـوطني واإلقليمـي   والعمل على تحقيقها لتلبية االحتياجات ال

  .والدولي

ويالحظ ضعف التدريب اإلحصائي في األجهزة اإلحصائية العربية وذلك لوجود العديد مـن معوقـات   

  .التدريب والتي سنتناولها بالتفصيل الحقاً في هذه الورقة

  

       الهدف من التدريب
  :من أهم أهداف التدريب ما يأتي

  تمكين الموظف من القيام بمهامه المتجددة والمتطورة بكفاءة أفضل .١

 تمكين الموظف من مواكبة المستجدات العالمية .٢

 يساعد الموظف على استثمار كفاءته لتحقيق أهداف مؤسسته  .٣

يساعد الموظف في تحقيق ذاته، ويشعره بأنه أصبح على درجة عالية من الكفاءة، مما يولد لديه  .٤

 .ميز والتفوق واالستقرار الوظيفياإلحساس بالت

التدريب استثمار وليس استهالك وعلية يجب على الدول زيـادة مخصصـات التـدريب فـي      .٥

 .موازناتها

التدريب وسيلة جيدة لتغيير االتجاهات السالبة نحو التجديد في المهنة وتطويرها ورفع مسـتوى   .٦

 .الطموحات وتحقيق أهداف المسار الوظيفي

  
 



 

  فوائد التدريب 
  :نها حتما ستحقق فوائد عدة للفرد والمؤسسة والمجتمع ومنهااإذا تحققت أهداف التدريب ف

تساهم المهارات التي يحققها التدريب بشكل فعال في تحسين األداء الفردي للعاملين من خـالل   .١

مما ينعكس أثره إيجابا علـى زيـادة    ،الفكرية والتطبيقيةتطوير مهاراتهم واكتسابهم للمعارف 

  .سين اإلنتاجية من الناحيتين الكمية والنوعيةوتح

 .يساهم التدريب في رفع الروح المعنوية لألفراد، ويزيد من كفاءتهم ويحسن أدائهم .٢

يساهم التدريب في إعداد وتأهيل قوى بشرية قادرة على أن تشغل الوظائف الجديدة أو الشاغرة  .٣

 .في الجهاز أو المؤسسة

 ات يساهم التدريب في ترشيد القرار .٤

 يساهم التدريب في تخفيض المصروفات وتقليص الحاجة إلى األشراف .٥

  .يساهم التدريب في تقليص األخطاء ورفع جودة المنتج .٦

  

  أساليب التدريب
يجب أن ال يقتصر أسلوب التدريب على المحاضرات النظرية ويجب أن يعتمد على األساليب العملية    

طبيقات عملية لحاالت واقعيـة ممـا يكسـب المتـدربين     والتطبيقية من عصف ذهني وتمثيل ادوار وت

  .المهارات والمعارف الشخصية والعامة في مجاالت عملهم

  :يأتي ومن أساليب التدريب ما

 التدريب أثناء العمل  -

 المحاضرات -

 الندوات  -

 زيارات ميدانية  -

 إعالم -

 تمثيل ادوار -

 استضافة خبراء -

 دراسة حاالت  -

 أعمال تطبيقية  -

 الخ...العصف الذهني -

  

  .هذا وتتنوع أساليب التدريب طبقاً لنوعية المتدربين ومدة التدريب ومستوى التدريب المطلوب

بدأت العديد من المؤسسات التدريبية وفي ظل التطورات التكنولوجية السريعة ولتخفيض تكاليف التدريب 

م االلكتروني،أي وضع برامج دراسية وتدريبية يتلقاهـا  يوالتعليمية تطوير برامج للتدريب عن بعد والتعل

إلى مراكز ومعاهد التدريب أو السفر من بلد إلـى  الراغبون في أماكن عملهم دون الحاجة إلى االنتقال 



 

والبـث  ) CD(ويستخدم في هذا النوع من التدريب عن بعد، شرائط الفيديو واألقراص المضغوطة. آخر

  .لقنوات الفضائية وشبكات االنترنيت والبريد االلكترونيالتلفزيوني والبث من خالل ا

ولكن هذا النوع من التدريب االلكتروني ما زال يواجه العديد من التحديات وخاصة في الـدول الناميـة   

  :ألسباب عدة أهمها

 ضعف البنية التحتية لالتصاالت -

 ضعف الوعي التكنولوجي -

  ير من الدول النامية ومنها الدول العربيةعدم انتشار استخدام الحواسيب بشكل كامل في كث -

   

  مراكز التدريب اإلحصائي
من أجل تحسين جودة المنتج اإلحصائي ومن أجل تعزيز القدرات اإلحصائية ومن أجل رفع كفـاءة     

الكوادر اإلحصائية ونتيجة لوعي العديد من الدول العربية ألهمية الرقم اإلحصـائي وأهميـة الجهـاز    

ة تدريب الكوادر اإلحصائية المنتجة للبيانات اإلحصائية قامت العديد من الدول العربية اإلحصائي وأهمي

بإنشاء مركز تدريب إحصائي داخل الجهاز اإلحصائي الوطني يخدم التدريب والتأهيل للعـاملين فـي   

سرعة المجال اإلحصائي في كافة دوائر ومؤسسات الدولة حتى يصبحوا فاعلين في إنتاج البيانات بدقة و

تحدد أشكال ولكل مركز تدريب إحصائي أهداف ومهام ومسؤوليات وكادر وخطط وبرامج . وتكلفة أقل

    :ومجاالت التدريب

  

  أهداف مركز التدريب اإلحصائي
  إعداد كفاءات إحصائية قادرة على إنتاج وقراءة وتحليل البيانات  .١

 ت المساندة تطوير معارف ومهارات العاملين في المجال اإلحصائي والمجاال .٢

تعزيز قدرات الجهاز اإلحصائي ومؤسسات الدولة عامة ومراكز التخطيط وصنع القرار خاصة  .٣

 في مجال أنتاج واستخدام البيانات اإلحصائية 

 نشر الوعي اإلحصائي بين الجمهور ومحو األمية اإلحصائية  .٤

 .تنشيط حركة البحث العلمي المستند على اإلحصائيات في الدولة .٥

  

  ز التدريب اإلحصائي مهام مرك
  حصر االحتياجات في مجال التدريب اإلحصائي والمجاالت المساندة  .١

توفير فرص التدريب والتعليم المناسبة للعاملين في المجال اإلحصائي سواء كانوا منتجـين أو   .٢

 .مستخدمين

 إعداد المدربين  .٣

 تدريب طلبة الجامعات على منهجيات البحث والتحليل اإلحصائي  .٤



 

نظيم البرامج والنشاطات الخاصة بتعزيز الثقافة اإلحصائية والوعي اإلحصائي لـدى  إعداد وت .٥

 . كافة شرائح المجتمع ومكافحة األمية اإلحصائية

حفظ وتوثيق كافة البيانات المتعلقة ببرامج التدريب المقدمة لموظفي الجهاز اإلحصائي وغيرهم  .٦

   .ي البياناتمن العاملين في المجال اإلحصائي في الدولة ومستخدم

  

  كادر ومتطلبات مركز التدريب اإلحصائي 
ال يحتاج مركز التدريب اإلحصائي إلى كادر كبير أو فنيين متخصصين ويكفي أن يكون فيه  -

  أشخاص فقط) ٥-٣(مدير يساعده منسقي تدريب أي مجموع كادر المركز هو 

سـوب وأجهـزة   يحتاج المركز إلى قاعة محاضرات ومختبر حاسبات مجهزة بـأجهزة الحا  -

 .العرض والتدريب

يحصل على منح مالية وفنية من الدول المانحة والمنظمـات  يستطيع المركز لدعم برامجه أن  -

  .الدولية واإلقليمية
 

  أشكال التدريب التي يقدمها مركز التدريب اإلحصائي
يـة،  ويتم عادة داخل المركز أو الجهاز اإلحصائي وبإمكانياتـه الذات  :التدريب الداخلي  -١

ويخدم هذا النوع من التدريب موظفي الجهاز اإلحصائي ومستخدمي 

  .البيانات

ويخدم موظفي اإلحصاء في كافة دوائر الدولة وفي هذا النوع مـن   :التدريب الوطني  -٢

التدريب  يمكن االستعانة بخبرات خارجية غير متوفرة لدى الجهـاز  

  .اإلحصائي

إلى خارج البالد لالسـتفادة   موظفي الجهاز اإلحصائي حيث يتم إيفاد :الخارجي التدريب  -٣

من الخدمات التدريبية التي تقـدمها المنظمـات العربيـة والدوليـة     

   واإلقليمية المعنية بالتدريب اإلحصائي  

عاث موظفي الجهاز اإلحصائي لاللتحاق بالدراسات العليا تحيث يتم اب :بعثات دراسية  -٤

   .خارجيةفي الجامعات المحلية أو ال

  

  مجاالت التدريب في مركز التدريب اإلحصائي
المركز بالتدريب اإلحصائي في كافة المجاالت اإلحصـائية واإلداريـة والماليـة وتكنولوجيـا      ىعنُي  

  :المعلومات ومنها

  البرامج اإلحصائية -

 مبادئ اإلحصاء -

 جمع وتصنيف ونشر وتحليل البيانات -



 

 )الخ...اجتماعية، اقتصادية، جغرافية(اإلحصاءات القطاعية بكافة أنواعها  -

 العينات -

 المسوح والتعدادات -

 نظم تكنولوجيا المعلومات -

 األمور اإلدارية والمالية -

 تطوير المهارات اإلدارية والقيادية  -

 العالقات العامة وخدمات الجمهور  -

 السكرتارية وإدارة المكاتب  -

 اللغة االنكليزية  -

  دريب اإلحصائيالجهات الداعمة للتدريب في مركز الت
من المتوقع أن يتلقى مركز التدريب اإلحصائي دعماً من المنظمـات العربيـة والدوليـة ذات العالقـة     

  :باإلحصاء مثل

 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية -

 جامعة الدول العربية  -

 اإلسكوا -

المشـاركة   المنظمات العربية والدولية األخرى ولو بشكل محدود يقتصر غالباً على تمويل -

 في االجتماعات والمنتديات والمؤتمرات الدولية

 الجهاز اإلحصائي نفسه حيث يخصص جزًء من ميزانيته لمركز التدريب  -

  كما يمكن الحصول على دعم من البنوك والصناديق العربية واإلسالمية والدولية مثل 

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -

 يبنك التنمية اإلسالم -

 البنك الدولي -

 صندوق النقد الدولي -

  .   ولو أن هذه المساعدات قد تقدم إلى الجهاز اإلحصائي وليس إلى المركز مباشرةً



 

  مشاكل ومعوقات التدريب في الدول العربية

هناك أزمة تدريب في الوطن العربي والجميع يعترف بها، لذلك سيتم التركيز هنا على تشخيص وتحديد 

لمعوقات التي يواجهها التدريب في الدول العربية وكيف يمكن حلها وسـوف نصـنف   أهم المشكالت وا

  : الىالمعوقات 

 معوقات تتعلق باألجهزة اإلحصائية  -
هناك العديد من المعوقات المرتبطة باألجهزة اإلحصائية وأجهزة الدولة األخرى التي تنـتج البيانـات،   

لية وبعضها فنية، ونوجز فيما يأتي أهم هذه المشـاكل  بعض هذه المشاكل هيكلية وبعضها ادارية أو ما

  :والمعوقات

 قلة أو عدم وجود ميزانية للتدريب -

 نقص التنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات داخل الدولة -

نقص المهنية في أقسام اإلحصاء وهذا مرتبط بحجم ونوعية التدريب اإلحصائي الذي تلقاه  -

 العاملون في هذه األقسام

 مكانة للتدريب اإلحصائي في الهياكل التنظيمية  عدم وجود -

 نقص الوعي لدى الرؤساء أو المسؤولين بأهمية اإلحصاء -

 قلة التدريب اإلحصائي داخل وخارج الدولة -

 عدم وجود مراكز تدريب وطنية  -

 غياب رؤية واضحة لألحتياجات التدريبية -

 حقيقيةعدم وجود خطة للتدريب اإلحصائي ناشئة عن احتياجات تدريبية  -

 عدم وجود اهداف محددة للتدريب اإلحصائي -

تعقيدات األجراءات األدارية والتي وفي كثير من األحيات تحرم الكثيرين من األستفادة من  -

 .فرص تدريبية خارجية

 عدم الوعي بالحاجة إلى التدريب اإلحصائي وعدم القناعة بجدواه -

 دريبية عدم وجود حوافز أو تشجيع على األلتحاق بالدورات الت -

 قلة الوعي بأهمية ودور اإلحصاء في الحياة العملية وأثره على التخطيط  -

 عدم استعداد بيئة العمل لألستفادة من المهارات التي أكتسبها المتدرب -

 عدم تفريغ المتدربين من أعمالهم أثناء التدريب  -

 عدم ترشيح الشخص المناسب للدورة التدريبية -

لكفاءات من الجهاز اإلحصائي وصعوبة األحالل محلهم سرعة الدوران الوظيفي وخروج ا -

 .بسبب عدم تدريب وتأهيل البدائل

  

  

  



 

  معوقات فنية  -

هناك العديد من المعوقات الفنية والتقنية المتعلقة بالبرنامج التدريبي وبالمـدربين والمتـدربين والمـواد    

  : التدريبية وأساليب التدريب ومنها

   محتوى البرامج التدريبية  - 

  عدم قابلية محتوى الدورة للتطبيق في الحياة العملية -

  عدم التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي -

 عدم الربط بين مواضيع الدورة -

 سوء تسلسل وتبويب المواضيع -

  غياب أو قلة التطبيقات اإلحصائية على الحاسوب -

  

  المدرب  -
يع الهامة والضـرورية  ندوة المدربين المختصين في اإلحصاء وخاصة في بعض المواض -

 .كالعينات والحسابات القومية والمؤشرات وغيرها

 عدم القدرة على توصيل المعلومة -

 سوء استخدام وسائل التدريب  -

 .عدم مراعاة المستوى التعليمي للمتدربين وخلفيتهم سواء في اإلحصاء أو الحاسوب -
  
   المتدرب -

 .برنامج الدورة لدى بعض المتدربين عدم توفر الخلفية الرياضية الالزمة لمتابعة وفهم -

 عدم أو قلة معرفة لألساسيات في استخدام الحاسوب -

عدم أو قلة معرفة في اللغة األجنبية التي قد تستخدم في الكثير من الـدورات أو النـدوات    -

 واالستشارات اإلحصائية 

 تباين المستوى بين المتدربين في الندوة أو الورشة الواحدة -

 المتدرب ألكثر من دورة  في موضوعات مختلفة تكرار حضور نفس  -

 سوء االختيار للمتدربين  وعدم مالئمة الدورة لخبرة وخلفية المتدرب -
 
  األمور الفنية واإلدارية -

 عدم كفاية الوقت المخصص للدورة  -

 سوء التوقيت في برمجة مواد الدورة  -

 )   من واحدإذا كانوا أكثر (قلة أو عدم التنسيق واالنسجام بين المدربين  -

 عدم توفر المراجع المستخدمة في الدورة -

 عدم توفير عدد كامل من الحواسيب -



 

 عدم توفير المطبوعات -

  تكليف عدد غير كاف من المدربين -

  

وهكذا نرى بأن على الجهات اإلحصائية المعنية بالتدريب اإلحصائي أن تعمل على حصر وتحليل وحل 

ة أوجه تنفيذ العملية التدريبية، ويجب أن يكون لـديها رؤيـة   تلك المشكالت والمعوقات التي تواجه كاف

وأن تقـوم بتحديـد احتياجـات التـدريب     . شاملة للتدريب اإلحصائي كحل للمعوقات الهيكلية والفنيـة 

اإلحصائي ووضع خطط تدريب مبنية على هذه االحتياجات وتصميم المناهج التدريبية وتحديد األهداف 

  .نامة التدريبيةوالمحتوى واألساليب والرز

ولعله من المهم جداً هنا أن ندعو األجهزة اإلحصائية العربية التي ليس لديها مراكز وطنيـة للتـدريب    

اإلحصائي أن تسارع إلى أنشاء هذا المركز لما له من أهمية بالغة في التأهيـل والتـدريب المسـتمر    

  .لموظفي أقسام اإلحصاء في الدول األخرى



 

  اإلحصائي إستراتيجية التدريب
بناًء على ما تم ذكره حول بناء القدرات اإلحصائية والتدريب والتأهيل اإلحصائي نرى انه البد مـن     

وضع إستراتيجية أو خطة شاملة للتدريب اإلحصائي، لتعزيز وبناء مهارات موظفي الجهاز اإلحصائي، 

عزيز وتطوير اإلحصاءات من خالل تنظيم ورش عمل ودورات وندوات تدريبية ووضع إستراتيجيات لت

  .والمؤشرات

  :من أهم العناصر التي يجب أن تتوفر في اإلستراتيجيات اإلحصائية والتدريبية ما يأتي

   وضوح الرؤية والرسالة، لماذا نريد إستراتيجية تدريب؟ -

تعتبر الرؤية الواضحة ألي إستراتيجية عنصراً هاماً وحساساً لضمان نجاح الجهاز اإلحصـائي   فـي   

  .تحقيق أهدافه المستقبلية

  تحليل الوضع الراهن   -

أي الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الجهاز وتحليل هذه النقاط 

  .ألخذها بعين االعتبار عند وضع اإلستراتيجية

  أن نكون مستقبالً ؟ خاة من اإلستراتيجية، أين نريدتوتحديد األهداف الم -

  رسم السياسات العامة لإلستراتيجية، كيف نستطيع أن نحقق ما نريد؟ -

  وضع الخطط وآليات التنفيذ، من؟ متى؟ كيف ستنفذ الخطة؟ -

  وضع الخطط وآليات للحصول على التغذية الراجعة، هل تحققت أهداف اإلستراتيجية؟ -

  .وضع آليات تقويم واضحة المعالم واألدوات -

      

  ستراتيجيات اإلحصائية العربيةالتدريب في بعض اإل
، يجب أن تتم عمليات تطوير القدرات البشرية اإلحصـائية وفـق   لضمان تطوير القدرات اإلحصائية   

إجراءات تتوالها األجهزة اإلحصائية في الدولة، تتضمن التعرف على إعداد واختصاصات العاملين في 

فة إلى تحديد االحتياجات من القوى العاملة لكل المجاالت اإلحصائية والعمل على توصيف وظائفهم، إضا

من األجهزة اإلحصائية ودوائر اإلحصاء في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والعمـل علـى وضـع    

  .البرامج التدريبية الالزمة لها

لذا فقد اهتمت معظم الدول العربية من خالل أجهزتها اإلحصائية بمهمات التدريب والتأهيل اإلحصـائي  

  .س هذا النشاط في معظم اإلستراتيجيات اإلحصائية العربيةانعكو

بأن صـدور قـرار مجلـس     ٢٠١٢ – ٢٠٠٨، ورد في اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاء في األردن -

يوفر فرصة كبيرة ألعداد وتنفيذ اإلستراتيجية اإلحصائية بجميع مكوناتهـا ومنهـا    ٢٠٠٥الوزراء لعام 

اإلحصائية من حيث تأهيلهم ورفع قدراتهم الفنيـة والمحافظـة علـى     االهتمام بالعاملين في المجاالت

كما . استمرارهم في األعمال اإلحصائية عن طريق المحفزات المناسبة وهذا ماتم فعالً في الفترة األخيرة

أن تأسيس مركز التدريب اإلحصائي في دائرة اإلحصاءات العامة مؤخراً سيساعد دون شك فـي رفـد   

  .للعمل اإلحصائي المطلوب ةوالمؤهلباألطر اإلحصائية المدربة  النظام اإلحصائي



 

  

اهتمامـاً كبيـراً لتأهيـل الهياكـل      ٢٠١١ – ٢٠٠٧، أعطى  البرنامج الوطني لإلحصاء في تونس -

اإلحصائية العمومية من خالل برنامج تأهيلي يشمل المجاالت اإلحصائية كافة، فتم تأسـيس المدرسـة   

للموارد البشرية اإلحصائية ووضع  تقييميهدراسة  إجراءإلى  إضافةلمعلومات، العليا لإلحصاء وتحليل ا

  .تطوير العمل اإلحصائي في البالد هيتطلب وتنفيذ البرامج التأهيلية الالزمة لها، وهذا ما

  

اإلحصائية لسورية بأن هناك حاجة ماسة للتدريب اإلحصـائي فـي    اإلستراتيجية بينت، في سورية -

والتركيـز فـي المجـاالت التدريبيـة علـى تطـوير        االهتماممما يتطلب المزيد من  جميع القطاعات

ن جودتها وتدريب العاملين في المجاالت اإلحصائية كافة وتأهيلهم ورفـع قـدراتهم   ياإلحصاءات وتحس

المهنية والفنية من خالل معاهد ومراكز التدريب في دمشق وحلب والالذقية، والتي تقيم برامج تدريبيـة  

صائية بمستويات مختلفة بالرغم من عدم كفاية المدربين وقلة التنوع في المواد التدريبية، ولكن توجد إح

معاهد متوسطة لإلحصاء تنظم برامج تدريبية في اإلحصاء لسنتين دراسيتين متاحة للجميـع يمكـن أن   

الجهاز اإلحصـائي   تساعد في تعزيز القدرات اإلحصائية وخاصة في المواد اإلحصائية التي يعاني منها

  .الخ...الرسمي مثل تصميم العينات وطرق اعداد التقديرات ومنهجيات ضبط الجودة

  

تنميـة   أهدافها إلى ضـرورة أشارت اإلستراتيجية اإلحصائية لسلطنة ُعمان، في  ،في سلطنة عمان -

ني برامج لتطـوير  تم تب اإلنجازاتوفي  ،القدرات اإلحصائية من خالل تطوير القدرات القائمة والجديدة

القدرات اإلحصائية للعاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية بالرغم من عدم تأسيس مركز تدريب لإلحصاء 

  .على النظام التعليمي والتدريبي في الدولة االعتماديتم  وإنماضمن نظامها اإلحصائي 

  

لوطنية لتطوير اإلحصـاءات  ا اإلستراتيجية إعدادالتي تم اعتمادها في  االعتباراتمن  ،في فلسطين -

هو تحديد القصور فـي الخبـرات اإلحصـائية الالزمـة لتـوفير       ٢٠١٣ – ٢٠٠٩الرسمية للسنوات 

 اإلسـتراتيجية وكان من بـين األهـداف   . اإلحصاءات المطلوبة ووضع البرامج التدريبية المناسبة لها

لتحسين سياسات الموارد البشرية والتي  الذي انبثق منه هدفاً تنفيذياً واإلداريالمعتمدة هو التطوير الفني 

تشمل تحديد المواصفات الالزمة وسياسة تعيين الموظفين ومجاالت التدريب لكامـل نشـاطات النظـام    

 االحتياجـات اإلحصائي الفلسطيني، ويكون المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي مسؤوالً عن تحديـد  

ووضع وتنفيذ البرامج اإلحصـائية الالزمـة لتعزيـز     النظام اإلحصائي إطارالتدريبية للعاملين ضمن 

  .القدرات اإلحصائية في البالد

  

أهمية بناء القدرات اإلحصائية  أهدافها إلى ضمنستراتيجية اإلحصائية في قطر، أشارت اإل ،في قطر -

التـي  من خالل برامج للتدريب وتنمية المهارات اإلحصائية على اعتبار أن الموارد البشرية والمهارات 



 

يملكها الجهاز اإلحصائي غير كافية لبناء القدرات المادية والبشرية فيها، بالرغم من عدم وجود مركـز  

  .تدريب إحصائي ضمن مكونات النظام اإلحصائي في الدولة

  

العمل علـى   ٢٠١٠قطاع اإلحصاء والتعداد في الكويت لغاية عام  إستراتيجيةتضمنت  في الكويت، -

والكفاءات اإلحصائية التي اعتبرتها من التحديات التي يعاني منها القطـاع نظـراً   رفع مستوى القدرات 

لنقص األطر اإلحصائية المتخصصة بسبب تسرب الخبرات بأمل أن يكـون النظـام الجديـد الخـاص     

عامل جذب للكفاءات اإلحصائية المطلوبة لتطوير العمل اإلحصائي، علماً بـأن الجهـاز    باإلحصائيين

على النظام التعليمي في البلـد   االعتماديتم  وإنماالكويت ليس فيه مركز تدريب إحصائي  اإلحصائي في

 اإلستراتيجيةتضمين  إضافة إلىمن التدريب في مواقع العمل من قبل الخبراء والمستشارين،  واالستفادة

  .أخرىمشاريع تدريب إحصائية 

  

ي في ليبيا سعي الهيئـة العامـة للمعلومـات    الوطنية للعمل اإلحصائ اإلستراتيجية تتضمن في ليبيا، -

لتحقيق هدف رفع كفاءة العاملين في مجال اإلحصاء من خالل برنامج لتدريب الموظفين من أجل رفـع  

الفرصة للدراسات العليا الدقيقة فـي المجـاالت    إتاحةمستويات مهاراتهم وقدراتهم الفنية، بما في ذلك 

، ليتولى مسؤوليات  ٢٠٠٩ز تدريب خاص بالهيئة خالل عام مرك إنشاءاإلحصائية بشكل خاص، وسيتم 

  .النظام اإلحصائي في الدولة إليهالتدريب والتأهيل اإلحصائي الذي يحتاج 

  

اإلحصائية في اليمن على مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء في بناء  اإلستراتيجية أكدت في اليمن، -

النظام اإلحصائي، والشك بـأن مركـز التـدريب     نظم وبرامج إحصائية لتدريب موظفي اإلحصاء في

إلى فرص التدريب األخرى  إضافةاإلحصائي في الجهاز يلعب دوراً فاعالً في توفير األطر اإلحصائية 

ومنها الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية والتي يشـارك  المتاحة 

  .في معظمها متدربون من اليمن

  

  الدروس المستفادة من وضع إستراتيجيات التدريب
  :يمكن تلخيص الدروس المستفادة من وضع وتطبيق إستراتيجيات للتدريب اإلحصائي بما يأتي   

مجرد االلتزام بوضع إستراتيجية إحصائية يعني مراجعة عمل الجهاز اإلحصائي والكشف  -

  .التدريب اإلحصائيوالسلبية فيه وتحديد احتياجات  يجابيةالعن الجوانب ا

من شروط العمل اإلحصائي الجيد وجود إستراتيجية إحصائية تؤطر العمليات واألنشـطة   -

 .اإلحصائية بدء من جمع البيانات وحتى نشرها وتحليلها

أن يتم أعداد اإلستراتيجيات اإلحصائية ومنها إستراتيجيات أو خطط التدريب وفقاً لمناهج  -

تمدة من قبل الهيئات الدولية المتخصصة وبما يتناسب مـع  وإرشادات تتضمنها األدلة المع

 .اإلمكانيات الوطنية



 

 :مراعاة الخطوات التالية عند وضع أي إستراتيجية إحصائية -

  للنظام اإلحصائيتقييم الوضع الراهن  -

 تحديد الرؤية والرسالة وفرص التطور  -

 تحديد نقاط القوة والضعف والتحديات -

 ة وضع األهداف الكلية والجزئي -

 وضع الخطط التنفيذية لألنشطة اإلحصائية والمشاريع التي تحقق األهداف -

 .المتابعة والتقييم واالستنتاج -

ن عقد المنتديات وورش العمل للتعريف بأساليب ومنهجيـات إعـداد اإلسـتراتيجيات    ا -

         اإلحصائية  

ويحفـز  آراء الخبراء والمتخصصـين يثـري    واستمزاجواالطالع على تجارب الغير 

األجهزة اإلحصائية إلعداد وبناء إستراتيجياتها اإلحصائية بالشكل المطلوب أو تصويب 

  .  أوضاع إستراتيجيتها اإلحصائية الموجودة لديها

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  التوصيات
  

  .انشاء مركز وطني للتدريب اإلحصائي داخل الجهاز اإلحصائي .١

 .ائي ضمن اإلستراتيجية اإلحصائية الوطنيةضرورة العمل على وضع خطة للتدريب اإلحص .٢

ان تتولى األجهزة اإلحصائية العربية تدريب وتأهيل موظفين يختصون باعداد ومتابعة وتقييم  .٣

 .اإلستراتيجيات اإلحصائية الخاصة بأجهزتهم

أن تسعى األجهزة اإلحصائية باستمرار لزيادة مساهمة التمويل الحكـومي فـي موازناتهـا     .٤

 .يتم زيادة التخصيصات المالية للتدريب اإلحصائيالسنوية، وان 

يقود بالضرورة  ضرورة األلتزام بالمبادئ األساسية العشرة لإلحصاءات الرسمية ألن تطبيقها .٥

  .إلى تعزيز القدرات اإلحصائية

 تعزيز وتطوير القدرات اإلدارية في األجهزة اإلحصائية .٦

ذاتي باالستناد إلى اسـتمارة التقـويم التـي    يم قدرات وان تقوم األجهزة اإلحصائية باجراء تق .٧

 .ووضع برنامج بناء قدرات وفقاً لنتائج التقويم ٢١اعدتها مبادرة باريس 

 الذين يحصلون على تأهيل وتدريب ضرورة تقديم حوافز للموظفين  .٨

ضرورة العمل باستمرار على تطوير البنية التحتية لألجهزة اإلحصائية خاصـة فـي مجـال     .٩

 .علوماتتكنولوجيا الم

انشاء وحدة خدمات جمهور ونظام حوار بين منتجي ومستخدمي البيانات يسـاعد فـي بنـاء     .١٠

 .القدرت اإلحصائية

ضرورة تطوير نظام توثيق جيد في الجهاز اإلحصائي يكون له دور رئيسي في بناء القدرات  .١١

 .اإلحصائية

عناصر مهمه فـي بنـاء    ألجيالنظام التدوير الوظيفي واعداد خبراء أكفاء ونقل الخبرة بين ا .١٢

 .القدرات اإلحصائية

بين المؤسسات اإلحصائية اجراءات مهمة في عملية بناء  ةالزيارات التعليمية واتفاقيات التوأم .١٣

 .القدرات

 .العمل على حصر وتحليل وحل مشكالت ومعوقات التدريب اإلحصائي .١٤

نية علـى هـذه   ضرورة القيام بتجديد احتياجات التدريب اإلحصائي ووضع خطط تدريب مب .١٥

 .األحتياجات

 معايير الختيار المدربيناعداد وتطبيق  .١٦

 )تدريب مدربين(توطين خبرات التدريب في المجاالت اإلحصائية  .١٧

 تعزيز قدرات الوحدات المنتجة للبيانات في كافة وزارات وهيئات الدولة .١٨

للغـة  تعزيز قدرات الموظفين في األجهزة اإلحصائية في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات وا    .١٩

 .األنكليزية



 

 .ةتضرورة ان يتم تعيين الموظفين المؤهلين في مجال اإلحصاء وعلى اسس مهنية بح .٢٠

األستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي تقدمها المعاهد والمراكـز والمنظمـات األقليميـة     .٢١

ومنظمـات األمـم    والدولية مثل المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ومركز انقرة 

 .متحدة والمنظمات الدولية االخرىال



 

  المراجع
  

اإلستراتيجيات اإلحصـائية فـي   "،  ٢٠٠٩المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ،  .١

  .المنتدى اإلحصائي العربي الرابع ، القاهرة ،"الدول العربية

الهياكـل التنظيميـة لألجهـزة    " ،  ٢٠٠٨المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية،  .٢

 "حصائية العربيةاإل

، المنتـدى  " مداخل واحتياجات تدريب اإلحصائيين العـرب " ،  ٢٠٠٧البياتي ، هالل ،  .٣

 .اإلحصائي العربي الثالث ، صنعاء

، المـؤتمر  " اطار بناء القدرات اإلحصائية في الدول العربية" ،  ٢٠٠٧فالح ، يوسف ،  .٤

 .اإلحصائي العربي األول ، عمان 

التدريب اإلحصائي في فلسطين الواقع " ،  ٢٠٠٩الفلسطيني ،  لإلحصاءالجهاز المركزي  .٥

، األجتماع األول للجنة الفرعية للتدريب اإلحصائي ، جامعة الدول العربيـة ،  " والطموح

 . القاهرة

" نحو خطة إستراتيجية للعالقة بين منتجي ومستخدمي البيانات" ،   ٢٠٠٥خواجه ، خالد ،  .٦

 . ة ، الدوحة، ندوة اإلحصاء من أجل التنمي

واقع التدريب اإلحصائي والمشكالت التي يواجهها " ،  ٢٠٠٩جمال الدين ، اميرة احمد  ،  .٧

، األجتماع األول للجنة الفرعية للتدريب اإلحصائي ، جامعـة الـدول   " في الدول العربية 

 .العربية ، القاهرة

، "يب اإلحصـائي  الواقع العربي في مجال التـدر " ، ٢٠٠٨جمال الدين ، اميرة احمد  ،  .٨

 .اللجنة الفنية الدائمة لإلحصاء ، جامعة الدول العربية ، القاهرة

، واقع التدريب اإلحصائي والمشكالت التي يواجههـا فـي    ٢٠٠٩تجربة سلطنة ُعمان ،  .٩

األجهزة اإلحصائية العربية ، األجتماع األول للجنة الفرعية للتدريب اإلحصائي ، جامعـة  

 .رةالدول العربية ، القاه

، األجتماع األول للجنة " التميز في اعداد األنشطة التدريبية " ،  ٢٠٠٩، جمال ،  نعالوي .١٠

 .الفرعية للتدريب اإلحصائي ، جامعة الدول العربية ، القاهرة

العمل اإلحصائي الرسمي بين الممارسات " ،  ٢٠٠٩بلوط ، جمال ، و الحيالي ، طالب ،  .١١

 . اإلحصائي العربي الثاني ، ليبيا، المؤتمر " والتدريب ومعوقاتهما 

مركـز  (مركز األبحاث اإلحصائية واألقتصادية واألجتماعية والتدريب للدول األسـالمية   .١٢

المشكالت التي يواجهها التدريب اإلحصائي في المنطقة العربية وطرق "،  ٢٠٠٩،) انقره

معة الدول العربية ، ،األجتماع األول للجنة الفرعية للتدريب اإلحصائي ، جا" التغلب عليها 

  .القاهرة


