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  مقدمة
إهتماماً متواضعاً بتوفير المعلومات اإلحصائية من قبل بعض الدوائر شهدت بدايات القرن الماضي  - 1

تتولى هذه الدوائر جمع حيث إلخ ... لعراق واألردن ومصر والسودان في الدول العربية ومنها سورية وا

البيانات اإلحصائية المتعلقة ببعض النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية عن طريق الوحدات اإلحصائية في 

 بعدد محدود من التعدادات والمسوح اإلحصائية في ضوء هاعدد من الوزارات والمصالح إضافة لقيام

مادية والبشرية المتوفرة، وبعد جمع المعلومات يتم جدولتها وإبداء بعض المالحظات بشأنها ثم اإلمكانات ال

صدارها بهيئة نشرات مبسطة أو بتقارير تتضمن نتائج التعدادات والمسوحات اإلحصائية المنجزة بحيث إ

 اإلحصاءات المتعلقة تكون هذه النتائج متاحة للجهات التي تطلبها أو تحتاج إليها، ومن األمثلة على ذلك

بالزراعة والثروة الحيواينة والسكان والصحة والتربية والتعليم والشؤون اإلجتماعية إضافة إلى المعلومات 

  .إلخ...الخاصة بالصناعة والثروات المعدنية
  

غير انه بعد إزدياد الحاجة إلى المعلومات اإلحصائية نتيجة للتطور الحاصل في اإلمكانات المادية  - 2

ودولياً دعت الضرورة لتأسيس أجهزة في البلدان العربية وتطور أساليب اإلحصاء إقليمياً البشرية و

أو إحصائية مركزية في العديد من الدول العربية لتتولى ليس فقط جمع المعلومات اإلحصائية وإصدارها 

جراء البحوث والدراسات توفيرها بصيغ محددة وإنما إتسعت مهمات هذه األجهزة لتقوم بتحليل البيانات وإ

المعمقة بشأنها فضالً عن توسع نطاق العمل اإلحصائي ليشمل المسوحات اإلحصائية للنشاطات اإلقتصادية 

حسب نوع المعلومات والحاجة إليها، ولم تتمكن األجهزة اإلحصائية من وواإلجتماعية كافة بصورة دورية 

والتي عربي اإلحصاء التي صدرت في كل بلد شمول مساحة واسعة من النشاطات إال في ظل قوانين 

ي تصدر تمج عملها وفقاً لتلك القوانين واألنظمة والتعليمات الامكنت األجهزة المذكورة من تنفيذ بر

  .بموجبها
  

وتطور أساليبه العلمية من حيث النظرية بنطاق واسع وبعد إدخال المكننة في العمل اإلحصائي  - 3

في ( توفيرها ألغراض البحث والتطوير م الهائل من المعلومات المطلوبوالتطبيق ولضمان معالجة الك

اصبح التركيز في العمل اإلحصائي على ، )ات القرن الماضيينيمعظم الدول العربية إعتباراً من سبع

نوعية المعلومات والمؤشرات اإلحصائية التي تستطيع األجهزة اإلحصائية من توفيرها في المواعيد 

ج العمل الخاصة بكل جهاز السيما بعد تأسيس دوائر خاصة بتكنولوجيا المعلومات في أغلب المحددة لبرام

األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية وتجهيزها بالحاسبات األلكترونية الحديثة واألجهزة 

  .المتعلقة باإلتصاالت وشبكات اإلنترنت وتوفير نظم المعلومات الالزمة للعمل اإلحصائي
  

جميع النشاطات االحصائية أو بوجدير بالذكر بانه ليس بالضرورة ان تقوم أجهزة اإلحصاء المركزية  - 4

انما توجد دوائر وأقسام إحصائية متخصصة في بعض توفير كل المعلومات بأنواعها ومستوياتها المختلفة 
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لها إرتباط مباشر  وليس ات تتولى األعمال اإلحصائية الخاصة بتلك الجه،الوزارات أو المؤسسات

، مما يتطلب مزيداً من التنسيق في تلك البلداناألجهزة المركزية لكنها تعتبر أحدى مصادر المعلومات في ب

  .األعمال اإلحصائية مع األجهزة اإلحصائية المركزية
  

ومن أجل توفير الطاقات البشرية الالزمة للعمل اإلحصائي تم تأسيس مراكز تدريب متخصصة تابعة  -5

ألجهزة واإلدارات اإلحصائية في عدد من الدول العربية، أما الدول األخرى التي لم تؤسس مثل هذه ل

المراكز فأنها تستفيد من اإلمكانات التدريبية والتأهيلية المتوفرة في الجامعات والمعاهد في تلك الدول أو 

ات والبحوث اإلحصائية ر من الدوتستفيد من اإلمكانت التدريبية في الدول األخرى، إضافة إلى اإلستفادة

كما تتاح فرص للتدريب . سواء كانت حكومية أو أهليةالمعاهد والمراكز األخرى التي تقيمها وتنفذها 

والتأهيل ضمن برامج المساعدات الفنية التي تمنحها عادة بعض المنظمات الدولية واإلقليمية باإلضافة الى 

 إضافة إلى الدورات التي يقيمها المعهد لعربية والعالم الخارجيبرامج التعاون الفني فيما بين الدول ا

  ..العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
  

  :منهجية الدراسة
إعتمدت هذه الدراسة بالدرجة األولى على البيانات والمعلومات التي وردت من األجهزة واإلدارات  - 6

العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية من خالل اإلحصائية في الدول العربية التي إستجابت لطلب المعهد 

نهاية  وتم تحديد الموعد النهائي لإلجابة في 2007اإلستبانة التي أرسلت إلى تلك األجهزة في بداية عام 

حتى نهاية شهر  دولة 22من أصل وقد وردت اإلجابة من خمسة عشر دولة شهر آذار من العام المذكور، 

حول واقع األجهزة اإلحصائية وقوانينها وأسلوب العمل طلوبة  متضمنة المعلومات الم2007آب 

في تابعة للجهازاإلحصائي المتبع والهيكل التنظيمي لكل جهاز وفيما إذا توجد دوائر فرعية إحصائية 

 إضافة إلى بيان النشاطات الخاصة بدوائر تكنولوجيا المعلومات في األجهزة ،المحافظات أو األقاليم

يد أهمية موقع األجهزة موضوع البحث في تشكيالت الدولة، ومدى التجاوب والتعاون اإلحصائية مع تحد

معها والموقف من تنفيذ التعليمات التي تصدرها بخصوص إجراء التعدادات والمسوح اإلحصائية التي 

داد تقوم بها، وأية معلومات أخرى تطلبها األجهزة إلغراض تنفيذ البرامج اإلحصائية، فضالً عن تحديد أع

، وفيما إذا توجد نشاطات ولكال الجنسينها ووظائفها ومستويات تأهيلها نواعالقوى العاملة المتوفرة حسب أ

لألسف لم ترد إجابات من سبع دول عربية  و.تدريبية وتأهيلية للقوى العاملة لدى األجهزة اإلحصائية

 المطلوبة لوجود إدارات إحصائية ونعتقد بإمكان معظمها توفير المعلوماتعليها بالرغم من التأكيدات 

  .متمكنة لديها
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نموذج للجهاز اإلحصائي المناسب البد من دراسة هياكل األجهزة اإلحصائية التعرف على ومن أجل  - 7

القائمة في الدول العربية واإلطالع على نماذج من اإلدارات اإلحصائية في بعض الدول المتقدمة وإجراء 

 ان تساعد في إقتراح جهاز إحصاء نموذجي يشمل الهيكل التنظيمي والمهام بعض المقارنات التي يمكن

 باإلضافة إلى الوسائل ، والمسؤوليات التي يقوم بها واألساليب اإلحصائية التي يتبعها في تنفيذ برامج عمله

ئية إمكانية إستخدام األساليب اإلحصامع الحديثة التي يستخدمها من مكائن ومعدات وأنظمة معلومات، 

النموذج المذكور على الدول  وعرض الحديثة في تنفيذ الخطط والبرامج اإلحصائية في الدول العربية

  .العربية لإلستفادة منه في تطوير هياكل األجهزة اإلحصائية لديها
    

 للمعلومات المقدمة من األجهزة اإلحصائية بموجب إستمارة ركزت الدراسة على الجانب التحليلي وقد - 8

بيان سالفة الذكر والمعلومات اإلضافية المرفقة معها فضالً عن المعلومات المتوفرة في مواقع بعض اإلست

األجهزة على شبكة اإلنترنت، وتكوين جداول تفصيلية تشمل نشاطات األجهزة اإلحصائية كافة بما في ذلك 

إستخدام بعض األساليب البيانات اإلحصائية حسب أنواع األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية لكل دولة، و

إلخ ... اإلحصائية لعرض البيانات وتحليلها، مستخدمين التوزيعات التكرارية والمتوسطات والنسب المئوية

 للهيكل التنظيمي لجهاز لألجهزة اإلحصائية وإقتراح نموذجاض الهياكل التنظيمية رباإلضافة إلى إستع

  .إحصاء نموذجي يمكن اإلستفادة منه
  

  :اسية لإلحصاءات الرسمية وواقع القوانين اإلحصائيةالمبادئ األس
 :المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية - 

 

قبل بحث واقع القوانين اإلحصائية المعتمدة في الدول العربية البد لنا من اإلشارة إلى ان هناك عشرة  - 9

الذي عقد في أوائل اإلحصائيين األوربيين مبادئ أساسية لإلحصاءات الرسمية تم طرحها في مؤتمر 

التسعينات وكان الغرض منها مواجهة التغييرات التي طرأت على النظم السياسية واإلقتصادية في بلدان 

أوربا الوسطى واإلتحاد السوفيتي السابق إذ كان البد من ان تتم إعادة بناء ثقة الجمهور في اإلحصاءات 

 واألسس التي تتبع مبادئ الحصاءات الرسمية وتوفير عداد وثيقة دولية تحدد دور اإلإي ؤالرسمية، لذلك أرت

 وقد أعتمد مؤتمر اإلحصائيين األوربيين المبادئ األساسية لإلحصاءات ،  تسيير النظم اإلحصائيةفي

  .1994 وصادقت عليها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في عام 1992الرسمية في عام 
  

رابعة والثالثين من الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة ان تعد طلبت اللجنة اإلحصائية في دورتها ال -10

هذه المبادئ من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة على ان يتم تطبيق تقريراً شامالً للوقوف على مدى 

سنوات على إعتماد اللجنة ) 10( أي بعد مرور، 2004تقديمه في دورتها الخامسة والثالثين في عام 

  .للمبادئ المذكورةاإلحصائية 
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مكتباً إحصائياً وطنياً وتم تلقي ) 194(اإلحصائية بوضع إستبيان وأرسلته إلى وقد قامت الشعبة  -11

من خاللها مدى تطبيقهم للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية أظهرت  مكتباً وطنياً) 112(إجابات من 

 :راض سريع لهذه المبادئعوأدناه إست

 اإلحصاءات الرسمية وعدم تحيزها حيث يتعين على الوكاالت المعنية باإلحصاءات أهمية ):1(المبدأ  •

 .الرسمية ان تقوم بجمع مايثبت فائدته العلمية من البيانات وتوفيره للمواطنين بتجرد
 
وإلتزام ) 1(المعايير واألخالقيات المهنية وهو تأكيد لعدم التحيز والتجرد الوارد في المبدأ  ):2( المبدأ •

ستخدام األطر والمعايير اإلحصائية واأللتزام بالتطبيق إوكاالت بإتباع منهجية تقوم على أساس ال

 .الصحيح للطرق اإلحصائية وان يتم كل ذلك بمعزل عن أي تدخل سياسي ووفقاً لألخالقيات المهنية

 لمعايير علمية المساءلة والشفافية بما يلزم الوكاالت اإلحصائية تقديم المعلومات وفقاً ):3( المبدأ •

 .تتعلق بمصادر اإلحصاءات وطرقها وإجراءتها

الحيلولة دون إساءة اإلستعمال، حيث يحق للوكاالت اإلحصائية ان تعلق على التفسير  ):4(المبدأ  •

 .الخاطيء لإلحصاءات وسوء إستعمالها

ار مصادر مصادر اإلحصاءات الرسمية، حيث يتعين على الوكاالت اإلحصائية وهي تخت ):5(المبدأ  •

إحصاءاتها ان تضع في إعتبارها عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع على كاهل 

 .المجيبين

الوكاالت الحفاظ على السرية التامة للبيانات التي تجمع  السرية، حيث يتعين على ):6(المبدأ  •

 يتم إستخدامها حصراً إلغراض إعداد اإلحصاءات سواء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو معنويين وان

 .في األغراض اإلحصائية

القوانين واألنظمة والتدابير التي تعمل بموجبها النظم القوانين، يكفل العمل بها علنية  ):7(المبدأ  •

 .اإلحصائية

التنسيق على المستوى الوطني لما له من أهمية أساسية في تحقيق اإلتساق والفعالية في  ):8(المبدأ  •

 .النظام اإلحصائي

اإلستعانة بالمعايير الدولية الذي يؤدي إلى تعزيز إتساق النظم اإلحصائية وكفاءتها على  ):9(المبدأ  •

 .جميع المستويات الرسمية

التعاون الثنائي أو الدولي في مجال اإلحصاء الذي يساهم في تحسين نظم اإلحصاءات  ):10(المبدأ  •

 .الرسمية في جميع البلدان
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 حول مدى تنفيذ المبادئ األساسية من قبل تجابائوية لإلممن النسب اليتض) 1(رقم  والجدول 

دولة، والذي يعكس مدى إهتمام المجتمع الدولي في األعمال ) 112(لمجيبة والبالغ عددها الدول ا

  .اإلحصائية

)1(دول ج  

*(%)النسبة المئوية لتنفيذ المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية  

رقم 

 المبدأ
اسية لإلحصاءات الرسمية المبادئ األس  

منفذ 

 بالكامل

منفذ الى حد 

 كبير

منفذ الى حد 

 ما

 غير منفذ

1 
أهمية اإلحـصاءات الرسـمية وعـدم       

  تحيزها وتكافؤ إمكانيات اإلطالع عليها
44 45 9 1 

 1 4 37 59  المعايير واألخالقيات المهنية 2

 1 6 50 43  المساءلة والشفافية 3

 7 19 37 37  ستعمال الحيلولة دون إساءة اإل 4

 1 8 42 49  مصادر اإلحصاءات الرسمية 5

 1 0 19 80  السرية 6

 3 4 17 77  القوانين 7

 6 19 44 31  التنسيق على المستوى الوطني 8

 1 5 50 45  اإلستعانة بالمعايير الدولية 9

 - - - -  التعاون الدولي 10
  ).2004(رير المبادئ االساسية لالحصاءات الرسمية، اللجنة االحصائية، الدورة الخامسة والثالثون االمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تق* 

  

وبالنسبة للدول العربية، فان إلتزامها بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية المذكورة أعاله يمثل  -12

بناء وتطوير القدرات األساس في بناء القدرات اإلحصائية في أجهزتها الرسمية وان أية خطوات ل

اإلحصائية فيها البد وان تعتمد على هذه المبادئ، مما يتطلب القيام بوضع الخطط والبرامج الخاصة ببناء 

القدرات اإلحصائية لضمان توفير قوى عاملة إحصائية بالمستويات المطلوبة إلنتاج بيانات ومؤشرات 

 .المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعيةإحصائية تحتاجها الدول العربية في رسم السياسات في 

وبشكل عام فان األجهزة اإلحصائية في الدول العربية تعمل وفق األسس والضوابط التي تتضمنها القوانين 

حصاءات الرسمية إلالتي تأسست بموجبها والتي تتضمن العديد من المبادئ األساسية لواألنظمة اإلحصائية 

 إطار العمل اإلحصائي ليس يشكلمبادئ تعبر عن القاسم المشترك الذي المشار إليها في أعاله، إلن هذه ال

فقط على المستوى الدولي وانما على المستويين اإلقليمي والوطني أيضاً، إلنها تشمل توفير البيانات 
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االحصائية المفيدة لمستخدميها بتجرد ووفق األخالقيات المهنية، إضافة إلى إتباع المنهجيات التي تستند 

 فضالً عن اإلعتماد على المصادر ، المعايير اإلحصائية الدولية، واأللتزام باألساليب اإلحصائية العلميةعلى

كما ان طبيعة العمل اإلحصائي الذي تقوم به األجهزة اإلحصائية في الدول العربية . الموثوقةالرسمية 

ات لكي تستخدم لألغراض  األجهزة الدولية من حيث ضمان سرية بعض المعلوممنالتختلف عن غيرها 

اإلحصائية فقط، فضالً عن أهمية التنسيق بين األجهزة اإلحصائية المركزية ودوائر اإلحصاء في 

كما ان اإلستعانة . المحافظات واألقاليم في تنفيذ البرامج اإلحصائية التي تحقق فعالية األنظمة اإلحصائية

 اإلحصاءات أنظمةالمجاالت اإلحصائية يساهم في تطوير بالمعايير اإلحصائية الدولية والتعاون الدولي في 

  .الرسمية في جميع الدول العربية

  

 :القوانين اإلحصائية في الدول العربية

، وبعد من المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةإستناداً إلى مبدأ سرية البيانات، المبدأ السادس  -13

األجهزة واإلدارات اإلحصائية وجدنا ان الغالبية موجبها اإلطالع على القوانين اإلحصائية التي تعمل ب

العظمى للقوانين تلزم وتنص على سرية البيانات الفردية وعدم إجازة إطالع الغير عليها إال بموافقة 

 وقد نصت ،صاحب الشأن، وكذلك اليجوز اإلستناد إليها لترتيب أي عبء مالي على األفراد والمؤسسات

عن البيانات التعريفية  معالجة البيانات الفردية بطريقة تضمن عدم اإلفصاح قوانين بعض الدول على

  .للفرد، إضافة إلى عدم إستخدامها إال لألغراض اإلحصائية حصراً
  
  

 القوانين المألتعلن على " المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية " تضمن المبدأ السابع في  -14

من الدول العربية ومن خالل البيانات الواردة " النظم اإلحصائية جبها بموواإلجراءات والتدابير التي تعمل 

 بموجب قوانين وأنظمة تم سنها لألغراض تعملقد الحظنا ان جميع الدول المجيبة على االستبانة، 

%) 61(إلخ، وقد لوحظ ان ... اإلحصائية وسميت بقانون اإلحصاء أو قانون في شأن اإلحصاء والتعداد

 وان ، ي إستجابت قد أجريت تعديالت على قوانينها بما يضمن صالحيات أكبر لهذه األجهزةمن الدول الت

و بوزارة أإرتباط األجهزة واإلدارات اإلحصائية في أية دولة عربية غالباً مايكون أما بوزارة التخطيط 

صائية لتولي األجهزة واإلدارات اإلحجميع  القوانين هذهوخولت . اإلقتصاد الوطني أو مجلس الوزراء

رات اعلى الوحدات اإلحصائية في الوزالفني  باإلضافة إلى األشراف ، المهام اإلحصائية للقطاعات كافة

حصاءات الرسمية الصادرة عن تلك الوزارات والمؤسسات كما إل فضالً عن مهمة إقرار ا،والمؤسسات

اف على أعمال الحاسبات األلكترونية أجازت القوانين لبعض الدول العربية قيام األجهزة اإلحصائية باإلشر

القوى تتولى  تدريب لتدريب لبتأسيس مراكز  وتولي مهام تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى قيامها

  .العاملة في األجهزة واإلدارات اإلحصائية وأجهزة الدولة األخرى
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 تؤكد على وجود قانون  من جانب آخر، طالما ان جميع الدول العربية التي أجابت على اإلستبيان-15

من هذه الدول ينص قانونها على ان إدارة اإلحصاء هي الجهة %) 86(إحصاء تعمل بموجبه، وان 

الوحيدة المسؤولة عن إصدار ونشر اإلحصاءات الرسمية وبالرغم من ذلك توجد جهات رسمية أخرى 

صدارات تخضع لمعايير فقط من هذه اإل%) 25(تتولى إصدار إحصاءات رسمية بموجب قوانينها، وان 

أما اإلصدارات األخرى فال تخضع للمعايير اإلحصائية المركزية، بل تصدر وفقاً . محددة ومعتمدة مركزياً

إلحتياجات الدوائر المعنية وغالباً ما تتضمن إستعراضاً لنشاطات تلك الدوائر، ومع ذلك فان نتائج 

من دوائر اإلحصاء في الوزارات تخضع %) 67(ن االستبيان الذي أدلت به األجهزة اإلحصائية تؤشر با

أي ان اإلطار القانوني الذي يحدد النشاطات . لتوجيهات وتعليمات اإلجهزة اإلحصائية المركزية في الدولة

اإلحصائية في كل دولة كفيل بان يستوعب المزيد من الفعاليات اإلحصائية التي تنفذها دوائر اإلحصاء في 

 من التنسيق فيما بين األجهزة اإلحصائية المركزية والدوائر اًما يتطلب مزيدالوزارات والمؤسسات، م

  .اإلحصائية األخرى لضمان وحدة ونوعية اإلحصاءات التي يتم إصدارها في كل دولة

  

والمعلومات إزدياد اإلهتمام بأعداد البيانات مما نتج عنه بجهود التنمية نظراً لتطور اإلهتمام  -16

 لضمان توفير المؤشرات اإلحصائية الالزمة إلعداد الخطط والبرامج  وذلكدول العربية،اإلحصائية في ال

 منذ فترة الخمسينات من القرن الماضي، إنما سبق ذلك مبادرات محدودة لبعض ،اإلنمائية في كل دولة

ناعة الدول تم بموجبها إنشاء وحدات إحصائية في بعض الوزارات مثل وزارات اإلقتصاد والزراعة والص

إلخ تتولى هذه الوحدات تجميع البيانات اإلحصائية الخاصة بهذه القطاعات ووضعها ...والتجارة والتربية

إال ان بعض . بجداول أولية من أجل إصدارها بنشرات دورية محدودة التوزيع ولألغراض الرسمية فقط

وتعليمات، فأصدرت معظم الدول العربية بدأت إصدار تشريعات خاصة باإلحصاء تتضمن قوانين وأنظمة 

ية قوانين خاصة باإلحصاء خالل فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي وبعضها بالدول العر

أصدرت تلك القوانين خالل فترة الثمانينات والتسعينات، مع ان عدد من الدول العربية األخرى قد سبقت 

إضافة إلى . ء خاصة بها خالل فترة االربعيناتمجاميع الدول المشار إليها أعاله في إصدار قوانين إحصا

ذلك فقد صدرت العديد من التعديالت على قوانين اإلحصاء في هذه الدول بموجب قوانين ومراسيم 

تم بموجبها تحديث الهياكل التنظيمية لألجهزة واإلدارات اإلحصائية وتحديد المهام وقرارات وأنظمة 

من خالل أجهزة ومركزية العمل اإلحصائي باتجاه ي كل جهاز، والمسؤوليات لوحدات العمل اإلحصائي ف

 .وإدارات مركزية لإلحصاء، وهذا يدل على مدى إهتمام الدول العربية في العمل اإلحصائي بشكل عام

  .عليهاالتي أجريت يبين قوانين اإلحصاء في الدول العربية والتعديالت ) 2(والجدول 
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) 2(جدول   

ول العربية والتعديالت الجارية عليهاقوانين اإلحصاء في الد  

  الدولة ت
رقم 

 القانون

تاريخ صدور 

 القانون
 التعديالت الجارية على قوانين االحصاء اسم القانون

اسم الجهاز أو الدائرة 

 حالياً
 جهة االرتباط

 1950 24 األردن 1

قانون 

االحصاءات 

 العامة

  1966 لسنة 24قانون رقم  -1

  1966 لسنة 106نظام رقم  -2
ئرة االحصاءات العامةدا  

وزارة التخطيط والتعاون 

 الدولي

 1974 9 اإلمارات 2

قانون في شأن 

اإلحصاء 

 والتعداد

- 
اإلدارة المركزية 

 لإلحصاء
 وزارة التخطيط

 1977 7 البحرين 3

 7قانون رقم 

 في 1977لسنة 

شأن اإلحصاء 

 والتعداد

 بإلحاق 1977 لسنة 11مرسوم رقم  -1

  لوزراءإدارة اإلحصاء بمجلس ا

 بإعادة 1983 لسنة 5مرسوم رقم  -2

 تسمية إدارة اإلحصاء

 في 1984 لسنة 9مرسوم بقانون رقم  -3

 شأن السجل السكاني المركزي

 بإعادة 2002 لسنة 38مرسوم رقم  -4

 تسمية وتنظيم الجهاز المركزي لإلحصاء

 بإعادة تنظيم 2003 لسنة 9مرسوم رقم  -5

 الجهاز المركزي للمعلومات

 بإنشاء وتشكيل 2004نة  لس3 قرار رقم -6

ن الوطنية لنظم المعلومات الجغرافيةااللج  

الجهاز المركزي 

 للمعلومات
 مجلس الوزراء
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  الدولة ت
رقم 

 القانون

تاريخ صدور 

 القانون
 التعديالت الجارية على قوانين االحصاء اسم القانون

اسم الجهاز أو الدائرة 

 حالياً
 جهة االرتباط

هـ 1379 212 السعودية 4  - نظام اإلحصاء 
مصلحة اإلحصاءات 

 العامة  والمعلومات

وزارة اإلقتصاد 

 والتخطيط

قانون اإلحصاء لسنة  1970 - السودان 5
1970 

 نفذ في سنة 2003قانون اإلحصاء لسنة 
2004  

الجهاز المركزي 

 لإلحصاء

 وزارة التخطيط

 المجلس القومي لإلحصاء
اسوري 6  رئاسة مجلس الوزراء المكتب المركزي لإلحصاء  1968 لسنة 87شريعي مرسوم ت قانون اإلحصاء 1960 35 

 وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء  1983 لسنة 97قانون رقم  قانون اإلحصاء 1972 21 العراق 7

 1947 31 فلسطين 8
 بشأن 31قانون 

 االحصاءات العامة

  1950 لسنة 24قانون رقم  -1

 إنشاء مركز 1994 لسنة 995قرار  -2

 إلحصاء الفلسطيني في القدسا

  2000 لسنة 5قانون رقم  -3

الجهاز المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني
 مجلس الوزراء

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

  2007 لسنة 25قرار اميري رقم  -2
 سمو ولي العهد جهاز اإلحصاء

 1963 27 الكويت 10

 لسنة 23قانون رقم 

شأن اإلحصاء  ب1963

 والتعداد

  1976 لسنة 63  قانون رقم -1

 لسنة 1299 قرار مجلس الخدمة المدنية رقم -2

  1995 وموافقة مجلس الوزراء لسنة 1995

 مجلس التخطيط اإلدارة المركزية لإلحصاء

 1979 1793 لبنان 11
إدارة اإلحصاء 

 المركزي

  1980 لسنة 2728 مرسوم رقم -1

  1992سنة  ل49 قرار وزاري رقم -2
 رئاسة مجلس الوزراء إدارة اإلحصاء المركزي

 1963 16 ليبيا 12

 لسنة 16قانون رقم 

 بشأن النظام 1963

 الوطني لإلحصاءات

 بشأن النظام الوطني 1994 لسنة 4قانون رقم 

  للمعلومات والتوثيق

اللجنة المركزية 

 لإلحصاءات
 وزارة اإلقتصاد الوطني
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  الدولة ت
رقم 

 القانون

ريخ صدور تا

 القانون
 التعديالت الجارية على قوانين االحصاء اسم القانون

اسم الجهاز أو الدائرة 

 حالياً
 جهة االرتباط

 1960 35 مصر 13

 لسنة 35قانون رقم 

 في شأن 1960

 اإلحصاء والتعداد

1960 لسنة 87 قانون رقم -1  

 لسنة 1345 قرار رئيس الجمهورية رقم -2
1960 

 لسنة 743جمهورية  رقم  قرارات رئيس ال-3

 2764 و رقم 1963 لسنة 2086 و رقم 1963

 2915 ورقم 1964 لسنة 238 ورقم 1963لسنة 

1964لسنة   

الجهاز المركزي للتعبئة 

 العامة واإلحصاء
 وزارة التنمية اإلقتصادية

 قانون اإلحصاء 1942 1539 المغرب 14
قانون وزارة التوقعات اإلقتصادية والتخطيط رقم 

2002لسنة  397  
 المندوبية السامية للتخطيط مديرية اإلحصاء

 الجهاز المركزي لإلحصاء - قانون اإلحصاء 1995 28 اليمن 15
وزارة التخطيط والتعاون 

 الدولي
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  اإلحصائيةهيكلية األجهزة 

وانين واألنظمة  لقد تم تحديد الهياكل التنظيمية لألجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية بموجب الق-17

والمراسيم الخاصة باإلحصاء في كل دولة والتي سبقت اإلشارة إليها، وقد أظهرت نتائج األستبيان سالف الذكر ان 

لها في الدولة حسب تقدير األجهزة ذاتها، وان كل جهاز من األجهزة اإلحصائية تتمتع بالمستوى المطلوب %) 79(

واألقاليم وهذه تكّون بمجموعها أو في المحافظات أائر في المركز إحصائي يتألف من عدد من اإلدارات والدو

والشك بأن تلك الدوائر تتفرع إلى أقسام وشعب حسب نوع العمل حصاء في كل دولة، إلالهيكل التنظيمي لجهاز ا

هيئ ألجهزة اإلحصائية، باإلضافة إلى التشكيالت المساعدة التي تااإلحصائي المقرر تنفيذه بموجب برامج عمل 

إلخ، فضالً عن دوائر أخرى ... مستلزمات العمل والخدمات المطلوبة مثل الدوائر اإلدارية والمالية والقانونية 

تختص بتطوير العمل اإلحصائي وتساعد على تأهيل القوى العاملة اإلحصائية مثل دوائر تكنولوجيا المعلومات 

  .ومراكز التدريب اإلحصائي
  

  

مية لألجهزة اإلحصائية في الدول العربية عن بعضها البعض، منها مايستوعب جميع  تختلف الهياكل التنظي-18

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة األعمال اإلحصائية الرسمية باإلضافة إلى المسؤوليات المتعلقة بالتعبئة العامة مثل

ركزية والفروع اإلقليمية  في مصر الذي تتوزع نشاطاته على عدد كبير من القطاعات واإلدارات المواإلحصاء

لعمل اإلحصائي فضالً عن اإلدارات المسؤولة عن اواللجان األستشارية وإدارات التخطيط والتنسيق ومتابعة 

دوائر ومنها ما تؤلف تشيكالته . إلخ... الشؤون المالية واإلدارية والخدمات والعالقات العامة وخدمة المواطنين

 اإلحصاءات القطاعية والتعدادات والمسوح اإلحصائية والدراسات ودوائر وأقسام للشؤون الفنية بما في ذلك

لشؤون اإلدارية والمالية والقانونية اباإلضافة إلى دوائر يب اإلحصائي رتكنولوجيا المعلومات ومراكز التد

عودية  وقد تضمنت أجهزة اإلحصاء في كل من اليمن وسورية والعراق واألردن وفلسطين والس،والخدمات األخرى

 بينما تقتصر تشيكالت األجهزة واإلدارات اإلحصائية األخرى على ،مثل هذه التشكيالت دون أن تكون متطابقة

دوائر وأقسام تتناسب وحجم النشاط اإلحصائي في كل دولة كما هو الحال في دول الخليج العربي، وليس 

  .لكة المغربيةمالحال بالنسبة للمبالضرورة أن يتم تنفيذ جميع األعمال اإلحصائية مركزياً كما هو 
  

عموماً تتولى الدوائر واألقسام في األجهزة اإلحصائية القيام باألعمال اإلحصائية كل حسب إختصاصه  -19

الدوائر تلك  إلى القوانين واألنظمة والتعليمات التي تحكم عمل األجهزة اإلحصائية، وعادة تلتزم ومسؤولياته إستناداً

األعمال  مل سنوية تتضمن تنفيذ األعمال والمسوحات اإلحصائية الدورية بما في ذلك بعضعببرامج واألقسام 

اإلحصائية التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة واحدة، باإلضافة إلى تنفيذ برامج الدراسات واألبحاث المتعلقة 

التي تقوم بها دوائر تكنولوجيا المعلومات والمهمات األخرى بأنظمة المتعلقة بتطوير العمل اإلحصائي والتطبيقات 

  .المعلومات
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عدد الدورات
عدد المتدربين من داخل الجهاز
عدد المتدربين من خارج الجهاز

 ليس بالضرورة ان تقوم دائرة نوعية واحدة بجمع البيانات والمعلومات ني وبالنسبة للعمل اإلحصائي الميدا

لذكر ان ااإلحصائية المطلوبة انما تشترك دوائر متعددة في تنفيذ تلك األعمال، وقد اظهرت نتائج اإلستبيان سالف 

 وان جهزة اإلحصائية في الدول العربية تتولى دوائر متعددة فيها مسؤولية العمل اإلحصائي الميدانيمن األ%) 67(

 تتولى تدريب القوى العاملة اإلحصائية الخاصة بها ةمن هذه األجهزة لديها مراكز تدريب إحصائي%) 47(

  .ولمؤسسات الدولة

ص التدريبية المتاحة لدى معاهد ومراكز التدريب كما تستفيد األجهزة اإلحصائية في الدول العربية من الفر

اإلقليمية والدولية ومنها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية الذي أفادت جميع األجهزة اإلحصائية بأنها 

ين ن الفني فيما بمج التعاواإضافة إلى األستفادة من بر. من الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد المذكورإستفادت 

الدول المختلفة، وقد أفادت ست دول عربية بانها أقامت دورات تدريبية وهي كل من السودان وسورية والعراق 

من منتسبي األجهزة ) 192(، تدرب خاللها 2006دورة في عام ) 156(وفلسطين ومصر واليمن بلغ مجموعها 

ن عدد الدورات التدريبية وعدد المتدربين يبي) 1(والشكل . من غير منتسبي األجهزة اإلحصائية) 48(اإلحصائية و

  .من داخل وخارج األجهزة اإلحصائية
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(شكل 

  خارج االجهزة االحصائية داخل وعدد الدورات التدريبية وعدد المتدربين من
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ة المجيبة ان من األجهزة اإلحصائية في الدول العربي%) 97(وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات فقد بينت  -20

توفر لديها األجهزة والبرمجيات بمستوى ممتاز وبقية تمنها %) 57(لديها دائرة مستقلة لتكنولوجيا المعلومات وان 

  .)3(الجدول موضح في كما ، الدول بمستوى جيد جداً وجيد

 قد بلغ أعلى وبتحليل نتائج اإلستبيان يالحظ ان مستوى توفير األجهزة والبرامجيات لدى األجهزة اإلحصائية

األردن والبحرين والسعودية ولكل من ) 5(ومساو لـ ) Ranks (بمقياس خماسي للرتبمستوى جرى تمثيله 

وهي ) 3(، ثم سوريا والعراق وليبيا برتبة )4(ة برتبوفلسطين وقطر والكويت واليمن، ثم تليها مصر والمغرب 

مقياس الرتب لكبر أو تساوي قيمة المتوسط أو الوسيط الدول التي يتم قبول نتائجها لحصولها على رتبة قيمتها أ

أي أقل من المتوسط والتي ) 1( ، بينما أظهرت النتائج ان اإلمارات قد حصلت على رتبة)3(الخماسي والبالغ 

  .)2( وكما يتضح ذلك من شكل )3(في ضوء إجابات اإلستبيان المبينة في الجدول اليمكن قبول نتائجها 

  

  )*3(جدول 

  توفر األجهزة والبرامجيات في األجهزة اإلحصائيةمستوى 

 مستوى توفر األجهزة والبرامجيات  الدولة  ت

  5  األردن  1

  1  اإلمارت  2

  5  البحرين  3

  5  السعودية  4

  5  السودان  5

  3  سوريا  6

  3  العراق  7

  5  فلسطين  8

  5  قطر  9

  5  الكويت  10

  -  لبنان   11

  3  ليبيا  12

  4  مصر  13

  4  المغرب  14

  5  اليمن  15

 ).1(،مقبول )2(، متوسط)3(، جيد)4(، جيد جداُ)5(ممتاز : تم إعطاء األوزان التالية لإلجابات* 
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  ) 2(شكل 

  توفر االجهزة والبرامجيات لدى االجهزة االحصائية 

ة المجيبة عن طريق ويتم جمع البيانات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وإجراء الدراسات حولها في الدول العربي

األجهزة اإلحصائية ذاتها وتشمل هذه المعلومات أنواع الخدمات التي تقدمها دوائر تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات 

الدولة وتوفير شبكات إتصاالت داخلية والنشر األلكتروني وعدد الحاسبات المستخدمة وأعداد المستخدمين لشبكات 

وكفاءة إستخدامها من قبل العاملين، إضافة إلى إجراءات المتابعة والتقييم ومالءمة األجهزة . إلخ...األنترنت

  .للعلميات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات

  :لييكماهزة اإلحصائية جكما حددتها األ دائرة تكنولوجيا المعلوماتوأولويات  مهاميمكن تلخيص و

 .ق ومعالجة البياناتإنشاء وإدارة قواعد البيانات واإلشراف على عمليات إدخال وتدقي 

 .تصميم األنظمة ألغراض مكننة األعمال اإلحصائية 

 .تطوير بيئة الحوسبة في األجهزة واإلدارات اإلحصائية وتوفير الدعم الفني للعاملين 

فيمكن اما المهام اإلضافية التي تقوم بها األجهزة اإلحصائية في الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

  :بمايليتلخيصها 

 .توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية لمؤسسات الدولة للمساعدة في إتخاذ القرارات ورسم السياسات 

 .إعداد األنظمة وقواعد البيانات المتخصصة لمؤسسات الدولة وأجهزتها 

 .ألغراض اإلنتخابات النيابية والبلدية) البطاقة الذكية(إصدار البطاقة السكانية  

 .اإلستشارات الفنية ألجهزة الدولةتقديم الخدمات و 

 .تدريب العاملين في أجهزة الدولة على إستخدام تكنولوجيا المعلومات 

  .يوضح مسؤوليات دائرة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باالجهزة االحصائية في الدول العربية) 4(والجدول 
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  )4(جدول 

  مسؤوليات دائرة تكنولوجيا المعلومات

   دائرة تكنولوجيا المعلوماتمسؤوليات  الدولة  ت

  .ادارة عمليات وادخال وتدقيق ومعالجة البيانات وكافة أشكال النشر األلكتروني  األردن  1

  .إنشاء قواعد البيانات والنشر األلكتروني  اإلمارت  2

  .جمع البيانات ومعالجتها وحفظها واسترجاعها والنشر اإلحصائي  البحرين  3

  . لجميع البحوث التي تنفذها المصلحةالتجهيز اآللي  السعودية  4

  .إدخال وتحليل البيانات الخاصة بالتعدادات والمسوح والدراسات اإلحصائية  السودان  5

  .التوثيق واألرشفة واإلشراف على عمل شبكة المعلومات  سوريا  6

  العراق  7
لصيانة، نظم مكننة األعمال اإلحصائية، تصميم البرامج واألنظمة، تصميم وتنفيذ الشبكات، ا

  .المعلومات الجغرافية

  .تطوير بيئة الحوسبة في الجهاز ومعالجة البيانات اإلحصائية  فلسطين  8

  .توفير الدعم وكتابة البرامج الخاصة بالتعدادات والمسوح السنوية والدورية  قطر  9

  .جمع البيانات ومعالجتها وحفظ البيانات وإسترجاعها والنشر اإلحصائي  *الكويت  10

  .تحديد نظم معالجة المعلومات وتنفيذها بواسطة الحاسوب  لبنان   11

  .بناء قواعد البيانات والمساعدة في إستخدام تكنولوجيا المعلومات  ليبيا  12

  .إعداد البرامج اإلحصائية التطبيقية، التجهيز اآللي للبيانات ومراجعتها، توفير الدعم الفني  مصر  13

  . تدبير المعلومات، إنجاز التطبيقات األعالمائيةتحصيل المعطيات،  المغرب  14

  .تحليل وتطوير األنظمة  اليمن  15

  .الدائرة ليست مستقلة* 
  

إستجابت لإلستبيان فأنه يختلف من دولة إلى أخرى، التي أما المستوى الوظيفي لرؤوساء األجهزة اإلحصائية  -21

، غير ان غالبية  أو وكيل وزارة مساعد وكيل وزارةوزير أو وكيل وزارة أو رئيس جهاز بدرجةبرئاسة بعضها 

من عدد رؤساء األجهزة  %)47(بلغت نسبتهم حيث  مدير عام، يرأس كل منهااألجهزة اإلحصائية العربية 

فرع أو رئيس قسم، وبعضها  أما دوائر اإلحصاء الفرعية، فيرأس كل منها مدير. اإلحصائية في الدول العربية

 التي تبعاً لحجم العمل في الدائرة وعدد الموظفين فيها والمسؤوليات ،م وحتى وكيل وزارةعا تكون برئاسة مدير

هزة اإلحصائية تخضع لقانون الخدمة المدنية وليس لديها أية ألج وجدير بالذكر ان جميع ا.تتوالها تلك الدوائر

  ).5(جدول ذلك من كما يتضح و .إمتيازات إضافية تساعد في اإلحتفاظ بالعاملين المتميزين لديها
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  )5(جدول 

 يبين المستوى الوظيفي لرؤساء األجهزة اإلحصائية وجهة إرتباطها

  جهة األرتباط للجهاز أو اإلدارة اإلحصائية  مستوى الجهاز أو اإلدارة  الدولة  ت

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي  مدير عام  األردن  1

  طاع التخطيطق/ وزارة اإلقتصاد  وكيل وزراة مساعد  اإلمارت  2

  مجلس الوزراء  وكيل وزارة  البحرين  3

  وزارة اإلقتصاد والتخطيط  مدير عام  السعودية  4

  مجلس الوزراء  مدير عام  السودان  5

  رئاسة مجلس الوزراء  مدير عام  سوريا  6

  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي  رئيس الجهاز  العراق  7

  مجلس الوزراء  رئيس الجهاز  فلسطين  8

  سمو ولي العهد  رئيس الجهاز  رقط  9

  وزارة التخطيط  وكيل وزارة مساعد  الكويت  10

  رئاسة مجلس الوزراء  مدير عام  لبنان   11

  الهيئة العامة للمعلومات  مدير عام  ليبيا  12

  وزارة التنمية اإلقتصادية  رئيس الجهاز  مصر  13

  المندوبية السامية للتخطيط  مدير عام  المغرب  14

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي  *روزي  اليمن  15
  .كما وردت في االستمارة •
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الذي توجد فيه دائرة لألجهزة اإلحصائية في الدول العربية فأنه بالوقت يتعلق بالدوائر الفرعية التابعة  اما ما -22

، )27( هي اقإحصاء فرعية واحدة في ليبيا مثالً فأن عدد دوائر اإلحصاء الفرعية في كل من مصر واليمن والعر

 تركز هذه الدوائر في عملهاومن الطبيعي ان . كل محافظة أو إقليملعلى التوالي بواقع دائرة إحصاء ) 18( ،)21(

اما مكونات اإلدارات  ي بالتعاون والتنسيق مع الدوائر األخرى ذات العالقةن الميدااإلحصاءامج رعلى تنفيذ ب

الخ فمن الطبيعي ان يتم توزيعها حسب متطلبات تقسيم ... وخدماتواألجهزة اإلحصائية من دوائر فنية وإدارية

) 6(والجدول  .العمل في كل جهاز، وهي المعول عليها في تخطيط وتنفيذ جميع األعمال في األجهزة اإلحصائية

دوائر اإلحصاء الفرعية في  والمستوى الوظيفي لرؤساءها وعدد ةالدوائر في األجهزة اإلحصائييبين عدد 

  .واألقاليمفظات المحا

  )6(جدول 

 يبين عدد الدوائر في األجهزة اإلحصائية والمستوى الوظيفي لرؤساءها وعدد الدوائر الفرعية التابعة لها

  الدولة  ت
عدد الدوائر في 
مركز الجهاز أو 
  إدارة اإلحصاء

المستوى الوظيفي لمسؤول 
  الدائرة

عدد دوائر 
اإلحصاء في 

األقاليم 
  *والمحافظات

  حول الجهات التي تنفذ األعمال اإلحصائية الميدانيةمالحظات 

  توجد أربع مديريات فنية لجمع البيانات الميداينة  4  مدير مديرية   9  األردن  1
  يشترك معظم العاملين في إدارة اإلحصاء بالعمل الميداني  4  رئيس قسم  8  اإلمارت  2

  -  مدير  8  البحرين  3
المسوح الخاصة بها   تقوم كل دائرة غير مرتبطة في الجهاز ب       

  ميدانياً
  تقوم كل إدارة بتنفيذ األعمال اإلحصائية وجمع بياناتها ميدانياً  15  مدير إدارة  29  السعودية  4
  تقوم اإلدارة العامة للتنسيق اإلحصائي بالعمل الميداني  16  مدير إدارة عامة  7  السودان  5
  مسوح الخاصة بهاتتولى المديريات القطاعية تنفيذ ال  14  مدير  33  سوريا  6
  الدائرة الفنية بالتعاون مع دوائر اإلحصاء في المحافظات  18  مدير عام  3  العراق  7
  اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني  1  مدير عام  10  فلسطين  8

  2  مدير إدارة  1  قطر  9
ينفذ العمل الميداني من قبل قسمي اإلحصاءات اإلقتصادية 

  تماعيةواإلحصاءات السكانية واإلج

  1  مدير إدارة  4  الكويت  10
يتم جمع البيانات الميدانية بواسطة فرق عمل فنية بإشراف 

  الدائرة المعنية
  توجد مكاتب إحصاء في المحافظات ولكنها شاغرة  مكاتب شاغرة  رئيس مصلحة  7  لبنان   11
  يتم التنسيق بين األقسام وتكليف فريق للعمل الميداني  1  رئيس قسم  5  ليبيا  12
  يتولى قطاع الفروع اإلقليمية العمل الميداني  27   رئيس قطاع-وكيل أول  6  مصر  13
  يتم التنسيق بين األقسام للقيام بالعمل الميداني  16  رئيس قسم  10  المغرب  14
  تشكل مجموعة عمل فنية للعمل الميداني  21  مدير عام  24  اليمن  15

  .امعحافظات واألقاليم في الدول العربية هو مدير ماعدا مصر فالمستوى مدير لرؤساء دوائر اإلحصاء في الم المستوى الوظيفي* 
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  استقاللية العمل اإلحصائي 

 نظراً ألهمية األعمال المسندة لألجهزة اإلحصائية في الدول العربية مما أدى إلى إرتباطها باإلدارات العليا -23

 ذات العالقة باإلقتصاد والتنمية والتخطيط، لكي تكون في الدولة مثل مجلس الوزراء أومجلس التخطيط أوالوزارات

قريبة من الجهات المسؤولة عن إتخاذ القرارات سيما اإلقتصادية والسياسية منها، وذلك من أجل تسهيل مهمات 

  .األجهزة اإلحصائية في تنفيذ برامجها دون ان تتعرض إلى معوقات إدارية تتعلق بالصالحيات والتسلسل اإلداري

 بالذكر انه كلما تعقدت تشكيالت األجهزة اإلحصائية وإزدادت حلقات التسلسل اإلداري والفني فيها البد وان وجدير

تحصل هناك إختناقات تحول دون إنجاز برامج العمل، مما يتطلب إزالة أية معوقات أمام تنفيذ البرامج اإلحصائية 

دعم كافة النشاطات ذات العالقة بتطوير العمل وفسح المجال أمامها لتعمل بحرية وأستقالل باإلضافة إلى 

  .اإلحصائي
  

فأن نتائج اإلستبيان أو الجهات األخرى ذات العالقة األجهزة اإلحصائية بالجهات المرتبطة بها أما عالقة  -24

، بينما %)87(أظهرت ان تجاوب الرئيس األعلى الذي يرتبط به الجهاز اإلحصائي بمستوى ممتاز ويمثل نسبة 

تجاوب مسؤولي الوزارت والدوائر األخرى كمعدل لجميع الدول هو بمستوى جيد جداً وكانت اإلجابة لهذا كان 

لمستوى ممتاز وجيد جداً، في حين كان المعدل العام لتجاوب العاملين في الوزارت بمستوى %) 67(السؤال تمثل 

  .لمستوى ممتاز وجيد جداُ%) 47( وكانت اإلجابة تمثل ،جيد

من اإلجابات كانت بمستوى جيد %) 47(فاظهرت النتائح ان  القطاع الخاص والشركات المساهمة أما تجاوب

أيضاً لمستوى ممتاز وجيد جداً، لذا فأن المعدل العام لهذا القطاع في جميع الدول كان بمستوى %) 47(ومتوسط و

إلجابات كانت بمستوى جيد، وكان من ا%) 65(وبالنسبة لتجاوب أجهزة ووسائل اإلعالم فأظهرت النتائج ان . جيد

القطري فان العالقة بين جهاز اإلحصاء ووسائل المعدل العام لجميع الدول بمستوى جيد أيضاً، وعلى المستوى 

 كانت هذه العالقة بالنسبة إلى لبنان بمستوى بينمااإلعالم في كل من سوريا وقطر مثالً كانت بمستوى ممتاز 

  .غيرمقبول

 جداً وجيد، وكان المعدل العام للدول دمستوى جيذي المن اإلجابات %) 67 (فكانت نسبتهين، تجاوب المواطنأما 

كان بمستوى فيها بمستوى جيد أيضاً، غير ان كالً من األردن وسورية وليبيا بينت ان مستوى تجاوب المواطنين 

  .متوسط

لسودان كان التجاوب لجميع الجهات وعلى مستوى الدولة الواحدة فأنه في كل من البحرين والسعودية وقطر وا

  .المذكورة أعاله بمستوى ممتاز في حين كان في كل من اإلمارات ولبنان بمستوى متوسط

 لإلجابات وتحويلها من قيم وصفية إلى قيم كمية وإعتماد Ranksوإذا ماتم تحليل النتائج باإلعتماد على الرتب 

 لمعرفة الدول التي حصلت على متوسط أكبر من الوسط  The median أو الوسيط The meanالوسط الحسابي 

رتب، أظهرت تلك النتائج ان األردن ) 3(الحسابي أو الوسيط الذي تم إحتسابه باإلعتماد على الرتب والبالغ 
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واإلمارات ولبنان لم تستطع حسب إجاباتها تجاوز الوسط الحسابي، بالرغم ان بعضها قريباً منه، وان تجاوب 

  .ت والعاملين في الدول المذكورة دون المستوى المطلوببعض المؤسسا

وبنفس الوقت، أوضحت الدول العربية األخرى البالغ عددها أحدى عشر دولة ان عالقة الجهات المذكورة أعاله 

  ).7 (يتضح من جدولمع األجهزة اإلحصائية جيدة كما 

  

  )7(جدول 

  تجاوب الجهات المختلفة مع األجهزة اإلحصائية

  لةالدو  ت

 الرئيس االعلى 

الذي يرتبط به 

  الجهاز

مسؤولي 

الوزرات 

والدوائر 

  االخرى

العاملون في 

الوزارات 

والدوائر 

  االخرى

مؤسسات 

القطاع الخاص 

والشركات 

  المساهمة

اجهزة 

ووسائل 

  اإلعالم

  المواطن

المعدل 

العام 

  *للدولة

 2.67 2 2 2 3 3 4  األردن  1

 2.17 3 3 1 1 2 3  اإلمارت  2

 4.33 3 5 4 4 5 5  حرينالب  3

 4.33 4 3 4 5 5 5  السعوديبة  4

 5.00 5 5 5 5 5 5  السودان  5

 3.50 2 3 4 4 4 4  سوريا  6

 3.67 4 3 3 3 4 5  العراق  7

 4.00 3 3 4 4 5 5  فلسطين  8

 4.67 5 5 5 4 4 5  قطر  9

 3.17 3 3 2 3 4 4  الكويت  10

 2.50 3 1 2 3 3 3  لبنان   11

 2.67 2 3 3 1 2 5  ليبيا  12

 3.17 3 3 2 3 4 4  مصر  13

 3.17 4 3 1 3 3 5  المغرب  14

 4.17 4 4 4 4 4 5  اليمن  15

 3.54 3.33 3.27 3.07 3.33 3.80 4.47  المعدل العام

  .)1(فما دون، مقبول )2(، متوسط )3(، جيد ) 4(، جيد جداً )5(ممتاز : تم إعطاء األوزان التالية لإلجابات •
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تجاوبها وتقبلها مدى عاون الوزارات والبنك المركزي مع األجهزة واإلدارات اإلحصائية و وبالنسبة لت-25
وإلتزامها في توفير البيانات اإلحصائية الخاصة بها والمطلوبة منها فكان تعاون وزارة التخطيط في الدول العربية 

المجيبة على اإلستبيان، العربية من مجموع الدول %) 79(مع األجهزة اإلحصائية بمستوى ممتاز وجيد جداً لدى 
أما وزارات التربية، الزراعة، الصناعة، الداخلية، المالية، والبنك المركزي فكان التجاوب والتعاون مع األجهزة 

فكان ولة الواحدة، دعلى الرغم من تفاوتها على مستوى الأيضاً اإلحصائية لجميع الدول العربية بمستوى جيد جداً 
مثالً بمستوى مقبول في حين كان في بعض الدول كالبحرين لمذكورة أعاله في دولة االمارات تعاون الوزارات ا

  .والسعودية والسودان بمستوى ممتاز لجميع الوزارات
ومن خالل تحليل نتائج اإلستبيان فيما يتعلق بمدى تعاون الوزارت وإلتزامها بتوجيهات اإلدارات واألجهزة 

) 5،...،1،2(د تحويل اإلجابات إلى قيم كمية بإعطاء رتب لإلجابات تراوحت بين اإلحصائية المركزية يالحظ بع
وإحتساب الوسط الحسابي أو الوسيط لها، حيث تم قبول متوسط تعاون الجهات المختلفة في الدولة إذا كانت أكبر 

وهناك ) 3(كبر من دولة أ) 12 ( متوسط االجابات في درجات حيث كان) 3(من الوسط الحسابي أو الوسيط البالغ 
مما يتطلب وضع برامج فعالة لتعاون وهي اإلمارات ولبنان وليبيا، ) 3 (ثالث دول كان متوسط إجاباتها أقل من

  .)8(كما يتضح من الجدول  تلك الدول مع األجهزة اإلحصائيةمؤسسات
  

)8(جدول رقم   
هاز أو اإلدارةتعاون الوزارات مع الجهاز وتجاوبها وتقبلها وإلتزامها بتوجيهات الج  

 الدولة ت
وزارة 
 التخطيط

وزارة 
 التربية

وزارة 
 الزراعة

وزارة 
الصناعة

وزارة 
 الداخلية

وزارة 
 المالية

 البنك
 المركزي

 المعدل

 3.14 3 3 3 3 3 3 4 األردن 1
 1.00 1 1 1 1 1 1 1 اإلمارت 2
*البحرين 3   5 5 5 5 5 5 5.00 
 5.00 5 5 5 5 5 5 5 السعودية 4
ودانالس 5  5 5 5 5 5 5 5 5.00 
 4.00 4 4 4 4 4 4 4 سوريا 6
 3.86 4 4 3 3 4 4 5 العراق 7
 4.00 4 4 4 4 4 4 4 فلسطين 8
 4.43 4 4 4 5 5 4 5 قطر 9
**الكويت 10  3 3 3 3 3 3 4 3.14 
*لبنان  11   3 2 2 4  3 2.80 
 2.86 4 2 2 2 3 3 4 ليبيا 12
 4.00 4 4 4 4 4 4 4 مصر 13
 5.00 5   5   5 المغرب 14
 4.14 4 4 4 4 4 4 5 اليمن 15

 3.82 3.93 3.69 3.64 3.67 3.71 3.71 4.15 المعدل العام
 )1(،مقبول ) 2(، متوسط ) 3(، جيد ) 4(، جيدجداً ) 5(ممتاز : تم اعطاء االوزان التالية لالجابات * 

.راعة والثروة السمكية، كما التوجد وزارة صناعة وانما توجد هيئة عامة للصناعةالتوجد وزارة زراعة وانما توجد هيئة عامة للز: الكويت**   
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 ان أهمية األعمال اإلحصائية المختلفة التي تقوم بها األجهزة اإلحصائية في الدول العربية البد وان تعتمد -26

نهجيات سليمة ومعتمدة، على الدقة والموثوقية واآلنية وسهولة الوصول إليها وان يتم إعدادها ونشرها وفق م

أصبح مطلباً وطنياً لجميع مؤسسات كل دولة إضافة إلى تلبية البيانات والمؤشرات اإلحصائية  وطالما ان توفير

المرونة والسرعة في إتخاذ القرارات لتنفيذ طلبات الدول األخرى والمنظمات األقليمية والدولية، لذا فأن توفير 

ر األساس الذي تعتمد عليه العمليات اإلحصائية بالشروط والمواصفات المذكورة الخطط والبرامج اإلحصائية يعتب

ولضمان توفير هذه الشروط البد وان يكون العمل اإلحصائي مستقالً بالقدر الذي يسمح بتلبية تلك المتطلبات . أعاله

األجهزة اإلحصائية من %) 33(من حيث ارتبطت اكثر من الدول العربية أدركت هذه األهمية لذا فأن العديد 

  .بمجلس الوزراء أو جهات عليا، مما يوحي ويعطي األمل في توفير الظروف المناسبة للعمل اإلحصائي

أما الدول العربية األخرى فأنها مدعوة إلعادة النظر في إرتباط أجهزتها اإلحصائية بما يضمن توفير إستقاللية 

ومهم . ة الستمرارية العمل اإلحصائي وفقاً للبرامج المقررةالعمل اإلحصائي فيها، ومنحها الصالحيات المطلوب

أيضاً ان يتم إعادة النظر في قوانين الخدمة التي يخضع لها العاملون في األجهزة اإلحصائية بما يضمن بناء 

  .وإستقرار القدرات اإلحصائية فيها

  

  طبيعة وأسلوب العمل اإلحصائي

 اإلدارات واألجهزة اإلحصائية في الدول العربية غالباً مايكون ان اسلوب العمل اإلحصائي الذي تتبعه -27

من الدول التي أجابت على اإلستبيان انها تتبع األسلوب المركزي في العمل %) 87(مركزياً، حيث أوضحت 

اإلحصائي الذي تشرف عليه وتنفذه الدوائر الفنية في كل جهاز بالتعاون مع دوائر األحصاء الفرعية في 

ان في تبعاً لسعة الرقعة اإلحصائية في كل دولة، والشك ت واألقاليم، والتي تتباين أعدادها ومسؤولياتها المحافظا

أما دوائر اإلحصاء في . هذه الدوائر يقع على عاتقها العبء األكبر في إنجاز األعمال اإلحصائية الميدانية

سسات والتي التخضع إدارياً لألجهزة اإلحصائية المركزية فأنها في معظم الدول العربية، تخضع ؤالوزارات والم

للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن األجهزة اإلحصائية المركزية، بل وتعتبر مصدراً أساسياً لتوفير البيانات 

من مجموع دوائر اإلحصاء %) 67 (اإلحصائية القطاعية، وقد بلغت نسبة هذه الدوائر بموجب إجابات اإلستبيان

  .في الوزارات، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك
  

 في الدول العربية  بأن التعداد العام للسكان يتم أوردتها األجهزة اإلحصائيةي  يالحظ من المعلومات الت-28

  منها راعي،من الدول تقوم بتنفيذ التعداد الز%) 67( وان ،من الدول كل عشر سنوات%) 93(إجراءه من قبل 

  . خالل فترات زمنية غير محددة بإستثناء اليمن التي تنفذه كل خمس سنوات%)20(كل عشر سنوات، و%) 40(
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من الدول موضوع البحث تنفذها خالل فترات زمنية تتراوح بين %) 67(اما المسوح الديمغرافية فقد لوحظ ان 

العربية بإجراء مسوح إلحوال  من الدول %)73( كما تقوم األجهزة األحصائية في. سنة واحدة وعشر سنوات

مرة واحدة لقامت به ما أو كل عشر سنوات، ومنها   أو كل ثالثة أشهرةالمعيشة بفترات زمنية متفاوتة منها شهري

  .فقط

من الدول العربية المجيبة تنفذ هذه المسوح، وقد تباينت %) 53(وبالنسبة لمسوح موازنات األسرة فلوحظ ان 

أما المسوح الصناعية فان . ذها بين مرة واحدة خالل عمر جهاز اإلحصاء أو تنفذ على مدار السنةفترات تنفي

  .منها تنفذها سنوياً%) 33( منها من الدول المذكورة تنفذ هذا النوع من المسوح%) 60(

ضاُ فترات تنفيذه فقط من الدول العربية المجيبة تقوم بتنفيذ هذا المسح، وتباينت أي%) 33( اإلسكان فأن اما مسح

  .كل عشر سنوات في دول أخرىوالبعض  بعض الدول يبين مرة واحدة خالل عمر جهاز اإلحصاء ف

 كل ثالثة أشهر وتراوحت فترات تنفيذه مابين ،من الدول العربية%) 66(كما يتم تنفيذ مسح القوى العاملة من قبل 

من الدول المذكورة وتتفاوت فترات تنفيذه مابين ) %43(وكذلك يتم تنفيذ مسح المنشآت في . إلى كل خمس سنوات

  .دولة وأخرى
  

وتقوم األجهزة اإلحصائية في الدول العربية المجيبة على اإلستبيان بتنفيذ أنواع أخرى من المسوح  -29

 إلخ حسب البرامج التي تضعها األجهزة...اإلحصائية مثل مسح البطالة وتكنولوجيا المعلومات والفنادق والسياحة

   .)9(الجدول  وكا يتضح من اإلحصائية، ولكن بنسب أقل من نسب تنفيذ البرامج المبينة في أعاله
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  )9(جدول 

  المسوح األخرى المنفذة في الدول العربية من قبل األجهزة واألدارات اإلحصائية

  ةالمسوح األخرى المنفذة في عد من الدول إضافة إلى المسوح المحددة في اإلستمار  الدولة  ت

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

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

   2006 مسح المنشئات اجري عام - 2)  يجري العمل به حالياً ( مسح االستثمار االجنبي  تاإلمار  2

    البحرين  3

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

    السودان  5

  2005 أشهر 3 مسح المنشآت التجارية دوري كل -3 2006 مسح االسعار شهري -  2  2006شهر  أ3 مسح قوة العمل دوري كل -1  سوريا  6

  العراق  7

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

مسح - 5 من كل سنة 6/1 - 3/31دق ومجمعات االيواء السياحي سنـوي  مسح الفنا-4 2005 مسح تقويم الحالة التغذويةاجري عام -3

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

  فلسطين  8

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

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

ظروف -12  2007هيكلية االجـور - 11  2006 ربع سنوي -  الفنادق - 10 2006 سنوي - السياحة - 9  2006سنوي - البيئة -8

    2005العنف االسري - 13 2005الخريجين 

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

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

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

    لبنان   11

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

  مصر  13
  2005 سنوات  5 سوق العمل كل - 3  2006سنوي    بحث العمالة بالعينة ربع -2  2001/ 2000 سنوات 5التعداد االقتصادي كل -1

  2005 بحث التوظف واالجور سنوي -5  2005 المردود االجتماعي للتنمية بدون دورية  -4

  المغرب  14

 البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في طور االنجاز - 2  2000/2001 سنوات 10 البحث الوطني حول استهالك ونفقات االسر كل -1

 البحث الوطني حول الشغل -4. 2006 البحوث السنوية لدى مقاوالت البناء، االشغال العمومية،التجارة والخدمات سنوي - 3 2006/2007

  االسعار شهري مستمر  البحث حول- 6 . 2007 البحث الوطني حول الظرفية االقتصادية فصلي الفصل الثاني - 5 2007مستمر الفصل الثاني 

  اليمن  15

 ثم 1990 مسح البناء والتشييد - 3   2004 ثم 1997    اجري PAPFAM  -2    1999 ثم   1992 العاملة اجري عام امسح القوى-1

 - 7 2006 ثم  1990 المسح الصناعي -6   2006 ثم  1990 النقل واالتصاالت - 5   2006 ثم   1990مسح الخدمات - 4    2006

  2006 ثم 1990التجارة الداخلية 
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ستخدام أجهزة التقنيات الحديثة في األعمال والمسوح اإلحصائية عندما يتم تحويل القيم الوصفية إ ان مستوى -30

إحتساب الوسط الحسابي أو الوسيط  ومن ثم )4،3،2،1(لإلجابات إلى قيم كمية وتمثيلها برتب حسب التسلسالت 

ن المتوسط يمكن قبول نتائجها، والتي فان الدولة التي تحصل على تقدير أكبر م) 2.5(للمقياس الرباعي الذي يبلغ 

تحصل على تقدير أقل من المتوسط اليمكن قبول نتائجها، مما يستوجب وضع برامج لتطوير عمل األجهزة 

وقد لوحظ ان جميع الدول العربية المذكورة قد حصلت على تقدير . لضمان مستويات إداء أعلى من المتوسط

اما بالنسبة ). 2(ام التقنيات الحديثة عدا ليبيا فقد حصلت على تقديرلمستوى أعلى من المتوسط في مجال إستخد

متوسط الدول يشير اظهرت ان إلستخدام التقنيات الحديثة على مستوى حقول اإلستخدام، فان عملية جمع البيانات 

إلخ فكانت ...، اما بقية الحقول مثل المعالجة والحفظ واإلسترجاع)2( إلى عدم قبول النتائج حيث بلغ المتوسط

لبقية النتائج أعلى من المتوسط، ولما كانت هذه الحقول تعتمد على حقل جمع البيانات والذي يعتبر األساس 

العمليات من معالجة وحفظ وإسترجاع البيانات ومن ثم النشر، لذا يتطلب األمر مزيد من اإلهتمام بعملية جمع 

  ). 3(والشكل)10(الجدولرات القائمين بتلك العملية كما يتضح من ءة وقدورفع كفا البيانات وإتباع األساليب العلمية

  )10(جدول 

 مستوى إستخدام أجهزة التقنيات الحديثة في األعمال والمسوح كافة

  الدولة  ت
حفظ واسترجاع   جمع البيانات

  البيانات
  المعدل  النشر اإلحصائي  معالجة البيانات

 3.00 4 4 3 1  األردن  1
 2.75 3 3 3 2  اإلمارت  2
 4 4 4 4 4  البحرين  3
 3.25 3 4 4 2  السعودية  4
 3.75 4 4 4 3  السودان  5
 3 3 3 3 3  سوريا  6
 2.75 3 3 3 2  العراق  7
 3.25 4 4 4 1  فلسطين  8
 3.25 4 4 4 1  قطر  9

 4 4 4 4 4  الكويت  10
 2.75 2 4 4 1  لبنان   11
 2 2 3 2 1  ليبيا  12
 2.75 3 3 3 2  مصر  13
 3 3 4 4 1  المغرب  14
  **4 4 4 4   اليمن  15

 3.17 3.33 3.67 3.53 2  المعدل العام
  ) .1(، دون المتوسط )2(، متوسط) 3(، فوق المتوسط )4(كامل : تم اعطاء االوزان التالية لالجابات * 

                    3المعدل مقسوم على * * 
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جمع البيانات
حفظ واسترجاع البيانات
معالجة البيانات
النشر االحصائي

  
  )3(شكل 

  عمال والمسوح االحصائية مستوى استخدام اجهزة التقنيات الحديثة في اال
  

  مقارنة مع بعض األجهزة اإلحصائية الدولية

 ان نذكر بانه مثلما تباينت األجهزة اإلحصائية في الدول العربية فيما يتعلق بهياكلها التنظيمية وجهات ي بق-31

ولياتها وأستقالليتها في مسؤالدول المتقدمة والنامية كذلك تباينت االجهزة االحصائية في إرتباطها ومسؤولياتها، 

لى مؤسسة حكومية وحيدة مسؤولية إنتاج معظم اإلحصاءات الرسمية كما هو إوإدارتها التنظيمية، فعندما يعهد 

أنظمة اإلحصاء في هذه الدول مركزية، بالرغم من ان فتعتبر  .إلخ...ستراليا وكندا والمكسيك وماليزياأالحال في 

 فيها تعهد إلى دوائر إحصائية أخرى مثل اإلحصاءات الزراعية جمع بعض اإلحصاءات الرسمية األخرى

المركزية ومن مزايا المؤسسات اإلحصائية إلخ، ...وإحصاءات العمل وإحصاءات الضرائب واإلحصاءات الحياتية

  .لتلك األعمالقدرتها على التخطيط والتنسيق لجميع اإلعمال اإلحصائية مع إمكانية وضع أولويات بعيدة المدى 

ما الدول التي تعهد فيها مسؤولية األعمال اإلحصائية إلى وكاالت وإدارات إحصائية متعددة كالواليات المتحدة أ

 ولكنها تخضع للمبادئ والشروط العامة ، المركزيةفيها إلخ فتعتبر أجهزة اإلحصاء ...والمانيا وسويسرا االميركية 

معينة، ويكون موقع الوكالة اإلحصائية قريباً من السلطة لإلحصاءات وغالباً ماتكرس جهودها لمواضيع إحصائية 

ومتطلبات ستجابة السريعة إلحتياجات لإل كون مؤهلةتو اإلحصاءات ذات العالقة بتلكالمعنية بالسياسة العامة 

  .السياسة العامة من البيانات والمؤشرات اإلحصائية
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ياً إذا كان جهاز اإلحصاء مسؤوالً عن الجانب النظام اإلحصائي في اية دولة مركز يل أكثر يعتبرص وبتف-32

األعظم من إدارة وتنفيذ البرامج اإلحصائية عن طريق الدوائر واألقسام التابعة لمركز الجهاز والدوائر األخرى 

 وضمان تنسيق ، واحدمكانومن ميزات هذا النوع من التنظيم تركز القدرات اإلحصائية المتخصصة في . التابعة له

 باإلضافة إلى تركز المعدات التكنولوجية مع القدرات الفنية الالزمة لتشغيلها بما يؤمن توفير ،إلحصائيةالبرامج ا

البيانات اإلحصائية الشاملة من مصدر واحد بالشكل والترتيب التنظيمي المطلوب من قبل الجهات المستخدمة لتلك 

  .تلفة، وإيجاد حالة من التوازن فيما بينهاخصائية المفضالً عن إمكانية تحديد األولويات للعمليات اإلح، البيانات

ويعتبر النظام اإلحصائي المركزي عندما تكون أكثر من جهة أو مؤسسة مسؤولة عن إدارة وتنفيذ العمليات 

اإلحصائية في أية دولة، مع إختالف إمكانات التنسيق والرقابة على تنفيذ البرامج االحصائية بين دولة وأخرى 

  .يم اإلداري في تلك الدولحسب التنظ

وفيما يلي أمثلة عن بعض أجهزة اإلحصاء الدولية للتعرف عن مزاياها وإمكانية اإلستفادة من تجاربها في  -33

مسؤولة عن  ABS فبالنسبة لنظام اإلحصاء األسترالي مثالً تكون إدارة اإلحصاء األسترالية ،المجاالت اإلحصائية

لى المستوى الوطني وتساعد متخذي القرارات بتوفير المعلومات والمؤشرات القيام بالعمليات اإلحصائية ع

الدراسات واألبحاث اإلحصائية الرصينة ألغراض الحكومة والمجتمع، وقد تضمنت  اإلحصائية الالزمة مع توفير

فير الخدمات  لتو، إشارة لمركزية اإلدارة اإلحصائية األسترالية بترتيبات مع حكومات األقاليم2006خطتها لسنة 

 بما يضمن تنسيق العمليات اإلحصائية للدوائر ، باإلضافة إلى جمع وتحليل اإلحصاءات والمعلومات،اإلحصائية

.  فضالً عن أهمية تكامل البيانات اإلحصائية وتعظيم إمكانات إستخداماتها،المختلفة، وتجنب تكرار عملياتها

لية بتقديم النصح والمساعدة للدوائر الرسمية في المجاالت وتتضمن الخطة أيضاً قيام إدارة اإلحصاء األسترا

والمنظمات الدولية في األمور اإلحصائية، علماً  األخرى الدول وتكون بمثابة آداة إتصال مع ،اإلحصائية المختلفة

ن الماضي بان اإلدارة المذكورة قد حققت كثيراً من التقدم في توفير البيانات اإلحصائية لعموم الدولة خالل القر

بصورة عامة، مع تعاظم دورها بعد الحرب العالمية الثانية، سيما بعد توفيرها المعدات التكنولوجية الالزمة للعمل 

  .اإلحصائي
  

 وخالل فترة السبعينات من القرن الماضي قامت إدارة اإلحصاء األسترالية بتنفيذ العديد من التعدادات -34

تها بما في ذلك ق وحسب الخطط والبرامج اإلحصائية التي وضعتها وطب،والمسوحات اإلحصائية بصورة دورية

وقد ركزت اإلدارة المذكورة في عملياتها . بالبيئة التي وضعت لها برنامجاً إحصائياً شامالًاإلحصاءات المتعلقة 

ى ترشيد نشاطاتها  باإلضافة إل،حصائية أيضاً على رفع مستوى اإلنتاجية في األعمال اإلحصائية وتقليل التكاليفإلا

  .وتعميق عالقاتها في المجاالت المختلفة، لتجنب التكرار في الجهود وتحقيق الوحدة في أهداف المنظمة المذكورة
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األسترالي، قدمت في اإلقتصاد ألساسية اغير انه نظراُ لوجود إخفاقات في العمل اإلحصائي وضعف في المعلومات 

تتمع التي  تكون إدارة اإلحصاء األسترالية الجهة المركزية في البالد  أوصت بموجبه أن1974تقريرها في آذار 

  .بكامل الصالحيات ولها األستقاللية التامة بموجب القانون
  

 وخالل فترة الثمانينات من القرن الماضي ركزت إدارة اإلحصاء األسترالية على تقليل تكاليف العمل -35

يم برامج عمل تتضمن رؤى إستراتيجية بعيدة المدى إلحتياجات تصمفضالً عن اإلحصائي وتقديم اإلستشارات 

  .المجتمع من البيانات اإلحصائية في ضوء التغيرات التي حدثت في السياسة المالية للدولة

إدارة اإلحصاء األسترالية الجوانب المتعلقة بدعم القدرات اإلحصائية وفي السنوات األخيرة شملت إهتمامات 

ية العمل اإلحصائي ونجاح اإلدارة المذكورة في تنفيذ برامجها، فضالً عن إهتماماتها بتوفير لوالتركيز على إستقال

  .الكفاءات الالزمة لقيادة األعمال اإلحصائية
  

بدأت إدارة اإلحصاء األسترالية إستخدام الحاسبات األلكترونية منذ فقد في مجال تكنولوجيا المعلومات اما  -36

رن الماضي في األعمال اإلحصائية المختلفة واإلستعانة بمبرمجين من المملكة المتحدة لغرض الستينات من القبداية 

 والتي أستخرجت ،تلفة كالصحة والتجارةخفي مجاالت مشملت السجالت حيث  ،التدريب وإنجاز األعمال المطلوبة

 حتى توسع إستخدام الحاسبات وإستمرت هذه العمليات لعقدين من الزمن،منها اإلحصاءات المطلوبة كمنتج ثانوي، 

اإلدارة مع بعض اإلدارات األخرى بقيت مستمرة كدائرة في األجهزة الحكومية األخرى، إال ان عالقات هذه 

  .اإلحصاءات الضريبيةإستمر التعاون معها في إنجاز حيث الضرائب 
  

مات اإلدارية على مستوى األقاليم  وخالل فترة التسعينات من القرن الماضي إزداد التركيز في استعمال المعلو-37

بشكل واسع في التحليل ) IT(وقد رافق هذه العمليات التوسع في إستخدام تكنولوجيا المعلومات والمناطق الصغيرة 

ستخدام التكنولوجيا في األعمال إوعمليات التخطيط والتنبؤات على المستوى المحلي، على إعتبار ان اإلحصائي 

أسلوب النشر اإلحصائي لدى إدارة   مما ادى الى تغيير فاءة واألبتكار في إدارة اإلحصاءاتاإلحصائية يزيد من الك

  .اإلحصاء األسترالية بإتجاه النشر األلكتروني بإستخدام أساليب محددة تضمن سرية المعلومات وتكاملها
  

 اإلحصائية المختلفة، إال انه األساسي للمعلوماتالمصدر  وتعتبر إدارة اإلحصاء األسترالية في الوقت الحاضر -38

إحصائية، نظراً بيانات جميع مستخدمي اإلحصاءات على ماتنتجه اإلدارة المذكورة من ليس من الضروري إعتماد 

لوجود مصادر أخرى تتولى البحث وإعداد الدراسات اإلحصائية التي يمكن الركون إلى معلوماتها مثل معهد الصحة 

إلخ والتي لديها إتفاقات تعاون وتكامل في المعلومات مع إدراة ...قتصادية الزراعيةإلاألسترالي وإدارة األبحاث ا

من أجل تطوير خطط  وبذلك أخذت الدائرة المذكورة تلعب دوراً قيادياً في العمليات اإلحصائية ،اإلحصاء األسترالية

هم أولويات األعمال اإلحصائية من والشك بان الهدف من هذا الدور هو تف. المعلومات في المجاالت المختلفةتوفير

اإلستراتيجيات التي توفر المعلومات عن قبل مستخدمي هذه المعلومات واإلتفاق مع الشركاء في تجهيز المعلومات 
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يخولها القانوني الذي الذي للتشريع الدور الذي تلعبه إدارة اإلحصاء األسترالية يتضح ذلك من و .بأعلى مستوياتها

  .قيادي والتنسيقي المذكورالقيام بالدور ال
  

إحصائية حديثة تضمنت نشاطاتها  نستنتج مما تقدم بان إدارة اإلحصاء األسترالية تمثل نموذجاً متكامالً إلدارة -39

باإلضافة الى تمكنها إلدارت األخرى المجهزة للمعلومات صالتها بامختلف األعمال اإلحصائية األساسية مع توثيق 

فيذ برامجها نتيجة لقربها من الجهات المسؤولة عن إتخاذ القرارات في المجاالت اإلقتصادية من تطوير أعمالها وتن

واسعاً في بناء القدرات اإلحصائية الفنية والقيام بتقديم كما إن اإلدارة المذكورة حققت تقدماً . واإلجتماعية

األساليب اإلحصائية المتطورة في تنفيذ اإلستشارات في المجاالت اإلحصائية المختلفة فضالً عن تقدمها بإستخدام 

  .إلستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات في األعمال اإلحصائيةبرامجها مع ا

وبذلك أصبحت إدارة اإلحصاء األسترالية الممثل الرسمي للدولة في توفير المعلومات اإلحصائية ولها ما يكفي من 

  .ذلك الهيئات اإلقليمية والدولية فيالصالحيات للتعامل مع األطراف الخارجية بما 
  

 ، اإلحصائية في دولة نامية وهي ماليزيااألجهزة ونستعرض أيضاً التطورات الحاصلة على نموذج آخر من -40

من الدول النامية  وكما هو معلوم ان دولة ماليزيا تعتبر. من أجل المقارنة مع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية

الياً في إقتصادياتها عبر العقود القليلة عا اإلقتصادي واإلجتماعي إلنها حققت نمواً سريعاً والنموذجية في تطوره

 ،واضح على تنمية القطاعات اإلنتاجيةالتركيز الكبير في البنية التحتية إلقتصادها وتراكم  هنتج عنالماضية، 

لطاقات والقدرات العلمية والتكنولوجية في والتركيز على التنمية البشرية المتمثلة بتطوير اهتمام إللضافة  باال

على العالم الخارجي ودعوة خبراءه  ذلك اإلنفتاح فيبإستخدام جميع الوسائل الممكنة بما  وذلك ،الميادين المختلفة

والشك بان التقدم المحرز في مختلف الميادين البد وان يشمل تطوير . ةدللمساهمة في بناء النهضة الماليزية المنشو

وير األساليب اإلحصائية وبناء قدراتها، ط ذلك تفيوالتطوير في المجاالت المختلفة بما يب وطرائق البحث أسال

إعادة تنظيم إدارة اإلحصاء  بما في ذلك ، وتنظيم أجهزتها اإلدارية والفنيةبناءووضع الخطط والبرامج لمواصلة 

  . Department of  Statistics, Malaysia(DOSM)الماليزية 
  

 بخصوص فحص وتطوير إدارة اإلحصاء 2004 لم تكن دعوة رئيس الوزراء الماليزي في كانون الثاني -41

التي لم تصلح أوضاعها بعد، لتمكينها من خدمة اإلقتصاد إال شعوراً من الحكومة بأهمية هذه ) DOSM(الماليزية 

لذا تم  .تقدم التي احرزتها الدولة الماليزيةمنذ ستينات القرن الماضي وعدم مواكبتها مسيرة ال تأسستاإلدارة التي 

لدراسة أوضاع اإلدارة المذكورة بالتعاون مع ) BNM(تأليف لجنة عليا برئاسة نائب محافظ بنك نيكارا الماليزي 

  .هارتلك اإلدارة، إلى رئيس الوزراء للنظر في إقرا الجهات المختصة وتقديم توصياتها بشأن تطوير
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كورة أعاله بالدراسة المطلوبة مستعينة باربع لجان متخصصة حول البيانات اإلحصائية ونظم  قامت اللجنة المذ-42

باإلضافة إلى ماقدمه اإلستشاري الخاص بهذه المهمة  والموارد اإلقتصادية،  االفكارالمعلومات ونواتج البيانات ونشر

الذي بدوره قدمه إلى ) BNM ( نيكاراكتقريرها النهائي إلى بناللجنة  وقدمت .أيضاً من مقترحات حول الموضوع

ومن ضمن الخطوات التطويرية أيضاً اإلستفادة من . قت على تنفيذهفلجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء التي قبلته ووا

  .رة اإلحصاء الكندية في هذا المجالا إدةتجرب
  

ل السلطة الوطنية لالسس والمعايير بان تمث) DOSM( بناًء على ماتقدم تم تحديد دور إدارة اإلحصاء الماليزية -43

تنفيذ الخطط والبرامج ومية باإلضافة إلى متابعة كاإلحصائية التي من المتوقع ان تقوم بها دوائر ووكاالت ح

اإلدارة المذكورة بحيث تتضمن أربعة برامج إحصائية جديدة فضالً عن تشكيل ثالث فرق اإلحصائية، وإعادة تنظيم 

 األعمال وتسجيل قطاع األعمال وتحضير مقترحات لقواعد المعلومات الخاصة بلقطاع سجالتال مسكعمل تتولى 

  .والتعاريف واألساليب اإلحصائيةالشركات وغيرها من المهام المتعلقة بمعالجة البيانات وتطوير المعايير 
  

 يتطلب منها توفير البيانات التنظيم اإلداري الحالي إلدارة اإلحصاء الماليزية، فلديها ثالثة برامج رئيسيةأما  -44

  :اإلحصائية لهذه البرامج

  . اإلقتصاد الكلي ر برنامج تطوي-

  اإلجتماعي والتجاري البرنامج اإلقتصادي -

   برنامج الخدمات الفنية المساعدة-

ى دائرة حكومية مع عدد من المراكز األخر) 14(إلى باإلضافة  قسماً، 17ويتم تنفيذ األعمال المطلوبة من خالل 

  .العاملة في هذا المجال
  

في إداء اإلدارة بالتنظيم المقترح إلدارة اإلحصاء الماليزية فانه من المتوقع معالجة النقص  وفيما يتعلق -45

  :الحالية عن طريق أقسام جديدة لمراعاة النمو المستهدف، وهي 

  .تحويلية قسم إحصاءات الزراعة والصناعات ال-  

  .ادية قاعدة المعلومات اإلقتص-  

  . قاعدة المعلومات اإلجتماعية والسكانية-  

  .وحدة التنسيق للدوائر الحكومية وخدمات الموظفين -  
  

) NSC( وحتى بعد تطبيق التنظيم المقترح أعاله فأن إدارة اإلحصاء الماليزية تحتاج لتقييم أولويات برامجها -46

مل ان تلعب دوراً فاعالً في مساعي إدارة التي من المؤ) MUC(واللجنة الرئيسية لمستخدمي اإلحصاءات 

حقل عمل مقترح ) 29(لذلك فقد تم إعتماد . اإلحصاء الماليزية نحو التقدم والنجاح في تطوير العمل اإلحصائي
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إلى حقلين  إضافة إلطار البيانات اإلحصائية للمؤسسات، تستند على دراسة متطلبات مستخدمي البيانات اإلحصائية

حقول عديدة أخرى يتضمنها النظام اإلحصائي لشاءات والمجمعات التجارية، فضالً عن بيانات جديدين هما اإلن

علماً بان رسم . اإلحصائيةنيفات األساليب والتعاريف والتصالمعايير ومع قدر من التركيز على أهمية مستقبالً، 

 لفترة ثالث سنوات تنتهي في 2007، غير ان التنفيذ الفعلي قد بدء خالل عام 2004خطة العمل قد تم خالل عام 

  .تم تعينه من قبل البنك المركزي الماليزي متابعة تنفيذ الخطة) PMO(، وسيتولى مكتب إداري خاص 2009

  :يلي أهم التطورات التي حدثت في الهيكل التنظيمي لإلدارة اإلحصائية الماليزية وفيما

اليب تعيين الموظفين ومستويات رواتبهم إهتمام خاص بإدارة رأس المال البشري عن طريق تحديث أس -

  .وإمتيازاتهم الوظيفية

 ذلك مهارات اإلتصاالت بأنواعها، باإلهتمام فيشمول جميع المهارات في المجاالت اإلحصائية بما  -

 .والتقييم المناسبين

ة متابعة كفاءة إداء السياسات العامة في النشاطات األساسية عن طريق إستخدام اإلحصاءات الحكومي -

 .الجزئية

 .إلخ...شمول اإلحصاءات بمستويات متعددة منها المستويات دون الوطنية والمناطقية والبلدية -

حصول تطورات في أعمال الوكاالت اإلحصائية نتيجة للتطورات الحاصلة في الهياكل اإلقتصادية  -

 .واإلجتماعية

ومي وإحصاءات مقاييس ات متميزة في بعض الحقول اإلحصائية مثل حسابات الدخل القرخبنشوء  -

 .إلخ نتيجة لنمو وتغير المتطلبات اإلحصائية لبعض النشاطات األساسية في البالد... الفقر

العمل على تطوير الجوانب الفنية لدى إدارة اإلحصاء الماليزية بتقوية اإلمكانات والطاقات التدريبية  -

بر خطوة جديدة هامة في تطوير  الذي يعت2007مركز تدريب إحصائي خالل عام السيما بعد تأسيس 

 .إمكانات وجهود اإلدارة المذكورة
 

 التطورات المرتقبة إلدارة اإلحصاء الماليزية من المتوقع ان يكون لها أثر كبير في ونستنتج مما تقدم بان -47

  . النظام اإلحصائي، إضافة إلى التطور المتوقع في القدرات اإلحصائية لدى اإلدارة المذكورة

متغيرات المشار إليها في أعاله يجب ان ترافق التطورات لدى العاملين في اإلدارة ، لتشمل التغير في الفكر وان ال

  :غير ان تحقيق هذه التحوالت في اإلدارة اإلحصائية يتطلب.  وهذا كفيل بنجاح اإلدارة أيضاً،والعقليات

إلحصائي، نظراً لعدم وجود مصادر عالية إلنجاز العمل اليست وجود عدد كبير من الموظفين بمستويات  •

 .خارجية تتولى العمليات اإلحصائية الميداينة خارج نطاق إدارة اإلحصاء الماليزية



 

 699

 مالم يتم دراسة أوضاع النظام ،الموظفين في اإلدارة اإلحصائية في وضعها الحاليتقليل عدد عدم  •

 . بشكل كاملاإلحصائي

يتم تنفيذها بصورة اإلدارة اإلحصائية بصورة فورية، إنما تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لعمل ان اليتم  •

 . تدريجية وحسب اإلمكانات المتاحة

 خفض أعداد المستويات المهارية المتدنية ان يتم التوسع في إستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل  •

 . في العمليات اإلحصائيةوزيادة إستخدام المهارات العالية

 مشاركتهم محدودة الن اإلحصائية بصورة أوسع في العمليات اإلحصائية، مستخدمي البياناتمشاركة  •

ظر لقلة اإلتفاقات فيما بينهم، ولكن يالحظ ان بعض مستخدمي البيانات اإلحصائية الحكوميين بالنحالياً، 

 ..هم أنفسهم منتجين لها

من قاعدة الهرم إلى وسطه،  الماليزيةلذا فان التحول المحدود في قاعدة هرم القوى العاملة في اإلدارة اإلحصائية 

 البد وان يكون ناتجاً عن تأسيس معهد للتدريب ،الذي يعني األرتفاع بمستوى المهارات والمؤهالت اإلحصائية

تعويض عدد من الوظائف ذات المستوى المتدني بعدد أقل لى الجهود التدريبية األخرى، وان إضافة إ، اإلحصائي

من الجهود الرامية إلعادة هيكلة إدارة ولى سطة المهارات يكون في المرحلة األمن الوظائف بمستويات متو

  .اإلحصاء الماليزية
  

مثل آخر من األجهزة اإلحصائية الدولية نستطيع إستعراض أهدافه ومكوناته هو إدارة اإلحصاء األندنوسية  -48

 حول اإلحصاء فان 1997لسنة ) 16(انون رقم وإستناداً إلى الق. بإعتبارها جهازاً إحصائياً شبه مركزيالوطنية، 

 حكومية متعددة إضافة إلى مساهمة وكاالت أبحاث خاصة بهذه بعض المسوح اإلحصائية يتم تنفيذها من قبل دوائر

وتقدم اإلرشادات للوكاالت األخرى التي تساهم في تقود العمل اإلحصائي وان اإلدارة المذكورة . المسوحات

في اإلحصائية والتعاريف والمفاهيم  باإلضافة إلى قيامها بتطوير المعايير والتصانيف العمليات اإلحصائية،

  .المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية لإلستعانة بها من قبل الدوائر والوكاالت الحكومية ذات العالقة

 الجامعات ومنظمات ارياً يتالف من أشخاص مستقلين منوفي سبيل دعم وإسناد اإلدارة المذكورة فان مجلساً إستش

المجتمع المدني وممثلين حكوميين تم إختيارهم للمساعدة في حل المشاكل والصعوبات المتعلقة باألساليب 

  .اإلحصائية وعدم اإلستجابة ومواجهة التحديات المستقبلية
  

  :فهي اإلدارة المذكورة  أما أنواع اإلحصائيات والمسؤوليات التي تتوالها -49

ساسية، التي تشمل اإلحصاءات ذات األغراض والصفات العامة والمتعددة التي تقع ضمن اإلحصاءات األ -

  . الوطني الشاملىدارة المذكورة على المستوإلمسؤوليات ا
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 اإلحصاءات القطاعية، وتشمل اإلحصاءات المنتجة ضمن القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية والتي تعتبر -

  .مع اإلدارة اإلحصائيةم إنتاجها بصورة مستقلة أو بالتعاون إلداراتها والتي يتثانوي كمنتج 

 اإلحصاءات الخاصة، التي تستخدم إلغراض قطاع األعمال والتربية والثقافة والنواحي المتعلقة بالمجتمع -

  .إلخ والتي غالباً مايتم إنجازها من قبل وكاالت األبحاث الخاصة...المدني
  

 تعتبر وكالة حكومية مسؤولة أمام رئيس البالد، وتلعب دوراً هاماً في تطوير ان إدارة اإلحصاء األندنوسية -50

دائرة فرعية على ) 440(دائرة على مستوى المحافظات إضافة إلى ) 33(وتتألف من . اإلحصاءات الوطنية

صائية على مستوى المناطق، فيكون عدد العاملين في اإلدارة اإلحمستوى البلديات ومن موظف واحد على األقل 

  .موظفاً) 14000(مايربو على 
  

ومن مسؤوليات إدارة اإلحصاء األندنوسية أيضاً تحقيق إحصاءات دقيقة ومعتمدة على المستويين الوطني  -51

 تنجز المعلومات اإلحصائية الحديثة الدقيقة والمتكاملة، وتنسق النشاطات اإلحصائية هاودون الوطني، لذا فان

حصائي، باإلضافة إلى تحسين وتطوير الموارد البشرية ورفع قدراتها المهنية بمايؤهلها بمايضمن كفاءة النظام اإل

اإلحصائية التي تنتجها اإلدارة األندنوسية تستخدم والشك بان البيانات . للتعامل مع التطور العلمي والتكنولوجي

وتضع اإلدارة . بالد الحكم الالمركزي في النشطاتوضمن لألغراض التخطيطية على المستوى اإلقليمي 

اإلحصائية أمامها هدفين ستراتيجيين هما تحقيق أعلى الموارد لمواجهة الطلب المتزايد على البيانات اإلحصائية 

  . البيانات اإلحصائيةوضمان جودةفضالً عن توفير اإلحصاءات األساسية المطلوبة 
  

ماً ومؤثراً في تطوير العمليات اإلحصائية تحت ان إدارة اإلحصاء األندونسية تلعب دوراً هاب  مماتقدميتضح -52

وان اإلحصاءات التستعمل كمعلومات فقط وانما تستخدم ايضاً أداة لقياس نجاح . نظام إحصائي شبه مركزي

بسبب ، زيادة نسب عدم اإلستجابة عند تنفيذ بعض المسوحات اإلحصائيةمعالجة السياسات الحكومية باإلضافة إلى 

  .المتعلقة بالحريات وتأثيراتها على نوعية البيانات ومستويات توفيرهاإساءة فهم الظروف 
  

 نستعرض اوضاعها اإلحصائية الدولية جهزة  مثل آخر ألنواع األ هيركيةاميمنظمة اإلحصاءات الداناما  -53

  :كمايلي

 Board of Governors of(دانيماركين نيماركية بين مجلس حكام اإلحصاءات الاتتوزع قيادة اإلحصاءات الد

Statistics Denmark( ووزير اإلقتصاد واألعمال، وكبير اإلحصائيين أو اإلحصائي الوطني ،)المدير العام (

ويتألف مجلس الحكام من سبعة أشخاص مع المدير العام كرئيس للمجلس وستة أعضاء يتم تعينهم من قبل الوزير 

ومن مهام المجلس تحديد أولويات . تصادية واإلجتماعيةإستناداً إلى قانون اإلحصاء الدانماركي لألوضاع اإلق
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أما الوزير فله مسؤولية برلمانية، . ضافة إلى تعيين اللجان اإلستشاريةإلوالمصادقة على الميزانية، با األعمال 

  .بضمنها المسؤولية المالية
  

 إلى  قسم إحصائي باإلضافة)24( ويتألف هيكل الجهاز اإلحصائي الدانيماركي من أربع إدارات إحصائية مع -54

وبذلك تتألف إدارة اإلحصاء الدانماركية من مدراء اإلدارات اإلحصائية مع . سكرتارية دولية، وسكرتارية سياسات

  . الدانماركيةءاتالذي يكون مسؤوالً عن األمور المهنية وإدارة اإلحصا) اإلحصائي الوطني(كبير اإلحصائيين 

 تم تأسيس قسم إلحصاءات 2006ية وأقسامها على ديناميكية تقسيم العمل، ففي عام اإلحصائ تحديث اإلدارة يعتمدو

 كل منتج إحصائي، فيأخذ اإلحصائيون على عاتقهم جزًء من العملية فقوحالياً يتم تنظيم العمل و. قطاع األعمال

وف مناسبة لقطاع وان الهدف من هكذا تقسيم هو خلق أفضل ظر. اإلحصائية بدًء من جمع البيانات إلى نشرها

  .يات اإلحصائيةلاألعمال من أجل تزويد اإلدارة اإلحصائية بالبيانات وإعالء شأن مهنية العم
  

 ثالث مجاالت رئيسية هي اإلحصاءات اإلجتماعية وإحصاءات قطاع األعمال هنماركيا تشمل اإلحصاءات الد-55

ذه ثالث إدارات إحصائية من مجموع اإلدارات واإلحصاءات اإلقتصادية، وتتولى القيام باإلعمال اإلحصائية ه

اإلحصائية الدنيماركية األربع، ويتم التعاون فيما بين هذه اإلدارات لتوفير خدمة إحصائية للتعامل مع الجهات 

 .الخارجية
  

) IT(إلى تكنولوجيا المعلومات   فانها باإلضافة،اما اإلدارة المسؤولة عن مستخدمي البيانات اإلحصائية -56

المعلومات والنشر اإلحصائي، تجهيز تشمل أيضاً عدداً من النشاطات األساسية كالمكتبة و ،الخدمات اإلداريةو

جمهور ومستخدمي اإلحصاءات من المهنيين بما في لفضالً عن مساهمة األقسام األخرى في توفير المعلومات ل

  .ذلك المهنيين من العالم الخارجي
  

اإلدارات اإلحصائية الفرعية التابعة إلدارة اإلحصاء حصاءات التي تتوالها ولمعرفة تفاصيل وأنواع اإل -57

  :الدانيماركية، ندرجها كمايلي 

 :مايليوتتضمن اإلحصاءات اإلجتماعية  

  إحصاءات السكان والتربية والتعليم -

   إحصاءات سوق العمل -

   اإلحصاءات اإلجتماعية والصحية-  

  الدخل والمسجلين  إحصاءات-  

  صاءات خدمات السوق إح-  

  إحصاءات البحث العلمي-  
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  : فتشملقتصادية حصاءات اإلاإلاما  

  الحسابات القومية -    

   ميزان المدفوعات-  

   اإلحصاءات المالية الحكومية-  

   األسعار واإلستهالك-  

   التجارة الخارجية-  

   النماذج اإلقتصادية -  

   اإلستشارات الدولية-  

  :إلعمال مايأتيوتشمل اإلحصاءات لقطاع ا 

   إحصاءات تعامالت قطاع اإلعمال-   

   الزراعة والمواصالت-  

   الصناعات التحويلية واالنشائية-  

   قطاع الخدمات-  

   األساليب اإلحصائية-  

   تكنوولجيا المعلومات لقطاع األعمال-  

  : مايأتياإلحصائيةالبيانات  اإلدارة الخاصة بمستخدمي وتشمل 

  ئي مركز النشر اإلحصا-  

   خدمات المعلومات-  

   مركز اإلدارة-  

   مركز تكنولوجيا المعلومات-  

   الخدمات الداخلية-  
  

سنة، قد / والبد من اإلشارة إلى ان عدد العاملين في اإلدارات اإلحصائية سالفة الذكر مقاساً على أساس رجل -58

وان . وظائف المواقع اإلدارية، وهذا العدد اليتضمن 2005 في عام 563 إلى 2000 في عام 608إنخفض من 

، وكذلك إنخفض عدد موظفي 2005في عام % 37 إلى 2002في عام % 30من نسبة قد أرتفعت نسبة األكاديمين 

من % 13اما موظفي تكنولوجيا المعلومات فيحتلون . خالل العامين المذكورين% 36إلى % 42شؤون األفراد من 

  .في األعمال اإلدارية% 21من اإلعداد المذكورة أعاله، منها % 47ل كما ان نسبة اإلناث تمث. مجموع العاملين
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برنامج تدريبي مكثف يتطلب من جميع العاملين الفنيين إكماله لدى إدارة اإلحصاء الدانيماركية  ويتوفر -59

 يتم تنفيذه من قبل مدربين من داخل وخارج اإلدارة، باإلضافة إلى وجود فرص خارج هذابصورة إلزامية، 

ويتم إستخدام جميع الطرق والوسائل لتوفير المعلمين والمدربين لتنفيذ البرامج التدريبية . البرنامج للتعليم والتدريب

ستخدام جميع الوسائل لرفع كفاءة إإلى بما في ذلك دفع اإلجور للمدربين الذين تتم اإلستعانة بهم من الخارج إضافة 

  .القدرات اإلحصائية
  

خدمات متميزة لمستخدمي البيانات اإلحصائية عن طريق بنك اإلحصائي موضوع البحث هاز كما يتضمن الج -60

الذي يوفر البيانات لمستخدميها بصورة مجانية، وانه يوفر ) StatBank Denmark(نيماركية ااإلحصاءات الد

  .ختصة من قبل اإلدارة الممعلومات إحصائية أكثر تفصيالً من المعلومات التي يتم طبعها ونشرها
  

 التي تتألف من مجلس الحكام، ووزير اإلقتصاد واإلعمال، وكبير هماركييناان إدارة اإلحصاء الدوقد لوحظ ب -61

تتوزع األعمال وتدير وتنفذ العمليات اإلحصائية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، ) اإلحصائي الوطني(اإلحصائيين 

ارات إحصائية، ثالثة منها تختص باإلحصاءات اإلجتماعية والمهمات اإلحصائية والمعلوماتية على أربع إد

واإلقتصادية وقطاع األعمال وفق تقسيمات تمت اإلشارة إليها في أعاله، اما اإلدارة الرابعة فتختص بتوفير 

 متضمنة عدد من المراكز اإلدارية والفنية ذات األهمية في تسيير البرامج ،الخدمات اإلحصائية لمستخدمي البيانات

ن أحدهما للشؤون تي، إضافة وجود سكرتاري)IT( ومنها المركز المختص بتكنولوجيا المعلومات ،اإلحصائية كافة

نيماركية قد أحرزت ثقة ا وتشير المعلومات المتوفرة ان اإلحصاءات الد،الدولية واألخرى لرسم السياسات

 جهة ة أو تأثير من أي وإستقاللية تامة دون تدخلمستخدميها داخلياً ودولياً لما تمتاز به إداراتها من مهنية عالية

  .عليها
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  :االستنتاجات والتوصيات

 بعد إستعراض نماذج من األجهزة اإلحصائية الدولية خارج المنطقة العربية والتعرف على إتجاهات تطورها -62

ى المؤتمرات والندوات من خالل المعلومات اتي تم الحصول عليها من األدلة والنشرات وأوراق العمل المقدمة إل

) اإلنترنت(على الشبكة الدولية العلمية المتخصصة إضافة إلى مايتوفر من معلومات في مواقع األجهزة اإلحصائية

مع عدد من الخبراء المشاركين ومناقشة التوجهات العالمية بشأن تطور ميكانيكية العمل اإلحصائي حالياً ومستقبالً 

العامة مؤخراً، يالحظ بان التوجهات المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ها في الندوات العلمية التي عقد

وقد إستفادت بعض الدول النامية من ، هي بإتجاه اإلستقالل والالمركزيةإلدارة العمل اإلحصائي في الدول المتقدمة 

كفاءة اإلداء في اإلدارات لضمان الشمول والتكامل في العمليات اإلحصائية وجودة البيانات وهذه التوجهات 

اإلحصائية، وحري بالدول العربية ان تستفيد من التجارب العالمية في هذا المجال وإتخاذ الخطوات المناسبة 

لضمان إستقاللية العمل اإلحصائي وتطوره نحو الالمركزية بصورة تدريجية مع التأكيد على مركزية المعايير 

 بها، ولتحقيق الثقة بالبيانات اإلحصائية المنتجة من قبل اإللتزاملوب والتصانيف واإلساليب اإلحصائية المط

  .اإلدارات واألجهزة اإلحصائية
  

من %) 87(العمل اإلحصائي المتبع في الدول العربية، بان سبق وأوضحنا عند دراسة طبيعة وأسلوب  -63

دراسة واقع األجهزة اإلحصائية تتبع األجهزة اإلحصائية في الدول العربية التي أجابت على اإلستبيان الخاص ب

التي لم تجب على النظام المركزي في العمل اإلحصائي، وربما تنطبق الحالة نفسها على الدول العربية األخرى 

ولكن طالما توجد مساعي وإهتمامات لدى الحكومات في العديد من الدول العربية بتوفر . اإلستبيان المذكور

متخذي القرارات بشأن رسم السياسات في المجاالت تساعد ة والحديثة والشاملة التي البيانات اإلحصائية الدقيق

قتصادية واإلجتماعية، باإلضافة إلى وعي وإدراك المسؤولين والمختصين في األجهزة اإلحصائية العربية إلا

مة، من خالل اإلطالع بالتطورات الحاصلة في العمل اإلحصائي وإرتقاء مستوياته وكفاءة عملياته في الدول المتقد

والمشاركة في النشاطات العلمية والفنية التي تقيمها المعاهد والمراكز والمنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة، 

 األمر الذي يدفعنا إلى التفائل باإلصالحات الممكن إعتمادها من قبل فضالً عما ينشر من أدبيات في هذا الشأن،

  .حصائية المختلفةإللضمان مواكبة التقدم العلمي والفني في المجاالت ااألجهزة اإلحصائية العربية، 
  

في العمل اإلحصائي على مستوى الدول العربية، هو التوجه نحو إستقاللية العمل االخذ به يستوجب ومما  -64

حصائية اإلحصائي أوالً، وإتباع األسلوب اإلحصائي شبه المركزي، بمعنى مشاركة فاعلة للدوائر والوحدات اإل

بالوزارات والمؤسسات الحكومية بالمسوحات اإلحصائية المختلفة إضافة إلى قيام تلك الدوائر بتوفير البيانات 

اإلحصائية بحسب إختصاصاتها، وفق األليات والتعليمات والشروط التي تحكم تنفيذ العمل اإلحصائي بموجب 

  .القوانين واألنظمة المرعية
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لدى العاملين في القدرات اإلحصائية  السعي المتواصل لتطويروهو تطلب األلتزام به  ويضاف إلى ماتقدم ما ي-65

األجهزة اإلحصائية العربية عموماً، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات اإلحصائية، واأللتزام ببرامج عمل 

البحث العلمي في المجاالت إلى تطوير وسائل محددة لضمان توفير المعلومات بمواعيدها المحددة، باإلضافة 

للعمليات اإلحصائية، بما يضمن كفاءة اإلداء اإلحصائية وإستخدام تكنولوجيا المعلومات في المراحل المختلفة 

إلى مستخدميها بالسرعة الممكنة، لتحقيق أهداف الخطط معلومات الوجودة البيانات اإلحصائية، مع إمكانية وصول 

  .ةوالبرامج اإلحصائية في كل دول
  

من  في الدول العربية يعتبرتدريبية لرفع قدرات ومهارات العاملين في األجهزة اإلحصائية برامج  ان توفير -66

العمل اإلحصائي في أية دولة عربية، لذا فانه من الضروري قيام األجهزة اإلحصائية في الدول  أولويات تطوير

مركز تدريب إحصائي وفق متطلبات العمل رة في تأسيس  المبادالبرامج،العربية التي التتوفر لديها مثل هذه 

كما ينبغي اإلستفادة . اإلحصائي، واإلستفادة من التجارب في األجهزة اإلحصائية التي لديها مثل هذه الخدمات

التامة من فرص التدريب والتأهيل األخرى التي يمكن الحصول عليها من خالل برامج التعاون الفني واإلقليمي 

المعاهد التدريبية، ومنها المعهد العربي والتركيز أيضاُ على الفرص التدريبية المتاحة في المراكز ووالدولي 

للتدريب والبحوث اإلحصائية الذي يوفر فرصاً عديدة للتدريب  من خالل البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات 

عدادها، وبهذه المناسبة البد من توفير الدعم  يقوم بإالتي فضالً عن األبحاث والدراسات ،التي يعقدها سنوياً

  .بصورة فعالةوالمساهمة بنشاطاته  واإلسناد المالي والمعنوي للمعهد المذكور
  

تساع مساحة العمل اإلحصائي وضرورات التنسيق إ في ضوء التطورات الحديثة في العمليات اإلحصائية و-67

 البرامج اإلحصائية فقد أصبح من الضروري لضمان تنفيذللعمل اإلحصائي ووتوفير الدعم العلمي واللوجستي 

جهة عليا تتولى الدعم والتنسيق لألعمال اإلحصائية، لذا يقترح تأسيس مجلس أعلى لإلحصاء، يتألف من إيجاد 

عاماً له، الوزراء المعنيين بالعمل اإلحصائي في كل دولة عربية، يكون رئيس جهاز اإلحصاء عضواُ فيه أو أميناً 

ت المادية والبشرية ا ويقترح أيضاً إرتباط جهاز اإلحصاء في كل دولة عربية بمجلس الوزراء، وتوفير اإلمكانكما

  . وذلك لضمان إستقاللية العمل اإلحصائي وتوفير مستلزماته،العمل التي يتم إقرارها سنوياًالالزمة لتنفيذ برامج 
  

العربية التي تختلف هياكلها من دولة إلى أخرى، تشير إلى  كما ان دراسة واقع اإلجهزة اإلحصائية في الدول -68

شمول وتكامل العمليات اإلحصائية لديها، انه من الضروري إعادة النظر في تشكيالتها اإلدارية والفنية بما يضمن 

ائية وفقاً لإلتجاهات الحديثة في العمل اإلحصائي، وبما اليتعارض مع األوضاع الحالية لتشكيالت األجهزة اإلحص

مقترح للنظر في امكانية في معظم الدول العربية، لذا فقد تم التوصل إلى هيكل تنظيمي لجهاز إحصاء مركزي 

  .كما مبين في ادناهواعتماده من قبل حكومات الدول العربية 
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