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 مداخل وإحتياجات تدريب األحصائين العرب
  

  األستاذ الدكتور هالل عبود البياتي

  المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث األحصائية

  

  -:المقدمة

أن العمل األحصائي في يومنا هذا يشمل عملية جمع البيانات ذات الدقة والجودة العالية، وتحليل البيانات  

 مؤشرات ومعلومات ذات داللة معنوية ضمن معايير ومنهجيات علمية متفق عليها نظرياَ ومعالجتها للوصول الى

  .وعلمياً، وذلك بهدف مساعدة المستخدم ومتخذ القرار للوصول الى المعرفة السانده ألتخاذ القرار

  -:أذن األحصاء يشمل الحلقات الثالثة التالية
  

  المعرفة                    جمع البيانات                     المعلومات
  

  -:وكل حلقة من هذة الحلقات تتطلب الى

النظرية (منهجيات عديده وآليات مختلفة ومعايير وأساليب وطرق تضمن، الدقة والجودة، والمنهجية العلمية

  .، واألستخدام السليم للوصول الى المعرفة بأقل خطأ)والعلمية
  

  -:ن القوى البشرية الذين يهمهم العمل األحصائي وهممن هنا نبدأ التكلم على ثالثة فئات م 

االحصائيون المسؤولون عن جمع البيانات وتحصيلها بالدقة والجودة المطلوبة حسب المعايير المتفق عليها، ومن 

ثم هناك األحصائيون الذين يتعاملون مع هذة البيانات وتحليلها والوصول الى المعلومات والمؤشرات األحصائية 

لداللة المعنوية، والصنف الثالث هو المستخدم بأنواعه المختلفة الباحث ومتخذ القرار أو القارئ أو ما نسميه ذات ا

  .أبن المجتمع العادي
  

وعلى هذا األساس يمكن أن نخص في دراستنا هذه، ثالث فئات من األشخاص التي تحتاج تأهيل أو معرفة  

ك بين الفئات الثالثه في المعرفة والتأهيل األحصائي أي أن هناك باألحصاء وهذا ال يعني عدم وجود تداخل مشتر

  .تداخل بين ما يمكن أن يعرفه كل فئة من الفئات الثالثة المعنية
  

الذي يتطلبه العاملون في المجال ) أي الميداني(وفي هذة الدراسة سنتطرق الى التأهيل العلمي والعملي  

ت والمعارف أو مستخدمي البيانات أو المعلومات أو المعارف مهما كان األحصائي من منتجي البيانات والمعلوما

  .طبيعة المستخدم أو المتلقي من باحثين أو متخذي قرار أو أبن المجتمع العادي

وعليه أن الحاجة لبناء وتعزيز القدرات االحصائية ترتكز باألساس على مدى إمكانية إعداد وتدريب وتأهيل 

ألحصائي لضمان الحصول على إحصاءات دقيقة ومعتمدة حسب المعايير والمنهجيات العاملين  في الميدان ا

  .العلمية والدولية المعروفه
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وسنتطرق في بنود الورقة عن التدريب األحصائي كعملية مكملة للتأهيل األحصائي وخاصة في المنطقة  

صائي والمدربه بالحدود التي تتطلبها العربية التي تعاني من نقص كبير في القوى العاملة المؤهلة للعمل األح

العملية األحصائية من تجديد ودراية مستمرة بأحدث الوسائل والطرق والمنهجيات وبأستخدام أحدث التقنيات 

 .الموجودة
  

 -:التدريب وسيلة لبناء القدرات

لمفهوم على إنتاج كم إهتمت الدول مؤخراً وبذلت جهوداً كبيرة لتحديد مفهوم القدرات األحصائية فلم يقتصر ا  

كبير من األحصاءات وأنما مدى الدقة واآلنية في توفير االحصاءات ومدى االلتزام بالشروط والمعايير الخاصة 

ولتحقيق ذلك يتطلب األمر توفر القدرات لدى األجهزة األحصائية أو األنظمة األحصائية وال نريد . بالجودة والنشر

الحصائية في الدول ولكن يمكن في بادئ األمر االتفاق على مفهوم القدرات أن نخوض في كيفية قياس القدرات ا

القدرة على جمع وإنتاج ونشر االحصاءات الصحيحة وذات العالقة واالستخدام الواسع لها، (( األحصائية على إنه 

  . )1()) دولياًوالتي تمتاز بالدقة الكافية والتكلفة القليلة نسبياً والمستندة الى تصانيف ومعايير معتمدة

 ان الجهات المعنية في بناء القدرات األحصائية في أي نظام إحصائي وطني تشمل المؤسسة األحصائية،  

وموظفي األحصاء بجميع فئاتهم، ودوائر األحصاء المنتجة للبيانات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 

  .ياتوأخيراً وليس آخراً مستخدمي البيانات على كافة المستو

وأحد األسس أو المركبات للقدرات األحصائية هي المؤسسة األحصائية والوحدات األحصائية التي تشمل ضمنياً 

موظفوا اإلحصاء إبتداء من إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم وحركة الدوران الوظيفي في المؤسسة أو الوحدات 

الموظفين هي مصادر التمويل بكافة أنواعه ومن المركبات أالخرى التي ذات عالقة ب.... األحصائية األخرى

  .وبشكل خاص تمويل الخبراء وعدد أيام عملهم وتوفير مستلزمات تقنيات المعلومات واألتصاالت

وفي العادة عندما نقوم بتطوير أو وضع خطة لبناء القدرات األحصائية ال بد أن نتوقف أوالً عند قدرات   

 فأن عملية بناء القدرات األحصائية ليست نشاطا محدداً يتم تنفيذه لمره واحده ولذلك...الموظفين ومؤهالتهم العلمية

وإنما هي عملية مستمره ومتراكمه ومتجدده بآليات وأساليب مختلفه، وما يهمنا في هذه الدراسه هو اساليب تعيين 

ل واالستمرارية في االحصائين في المؤسسات والوحدات األحصائيه الذي يمنح ويعزز إمكانية التطور في العم

التطور في العمل ولذلك ال بد لنا التطرق الى معايير وأسس التعيين ومؤهالت المعينين وغيرها من األمور 

  .الخاصة برغبة المتعين في العمل األحصائي

إذن بناء القدرات األحصائية تعتمد بشكل أساسي على األدوات والقوى البشرية التي يجب أن تتكفل في تنفيذ   

بقية المركبات األخرى المطلوبة لبناء القدرات األحصائية، فأن األيدي العاملة في المجال األحصائي وكيفية بناءها 

وتدريبها لكي تكون مؤهلة في تنفيذ بقية المكونات، وال أريد أن أقول إن العاملين ومستوى تأهيلهم وأداءهم يعتبر 

  .ات األحصائية المكونة للنظام األحصائي الكفوءالركيزة األساسية التي تقوم عليها بقية القدر

  

  

  
  13/11/2007-12 يوسف فالح، المؤتمر األحصائي العربي األول،  "بناء القدرات االحصائيه في الدول العربيه"  )1(
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سيات   وعليه تبدأ عملية توفير القدرات البشرية األحصائية إبتداء من إسلوب إختيارها وتعينها ثم تأهيلها على أسا

العمل والنظم السارية في المؤسسة أو الوحدة األحصائية، وعمله تحت إشراف خبراء أو موظفين أكفاء من ذوي 

الخبرة والقدماء، وجعل الموظف تحت اإلشراف لفترة من الزمن تمتد لبعض األشهر حسب ميدان عمله 

ل مهارات المعينين عن طريق وال ننسى أن صق. والتخصص الذي سيعمل به، وذلك قبل البدء بعمل إنتاجي

  . إشراكهم في مناهج تدريبية مخطط لها مسبقاً وبشكل متسلسل تنتقل به من مستوى الى آخر

  

  -:التحديات التي تواجه الواقع العربي في مجال التدريب

أحدا عشرة ) 11( أظهرت إجابة 2008في دراسة إستبيانيه أعدها المعهد العربي لألحصاء في أوائل عام  

 وان نسبة 2007في عام ) 11625(هازاً أو دائرة إحصاء عربيه، ان حجم القوى العاملة في تلك الدول قد بلغت ج

فقط، أما نسبة % 6، وان نسبة العاملين من ذوي األختصاص في األحصاء يبلغ حوالي %75الفنيين العاملين تبلغ 

لباقي من االختصاصات الهندسية وتكنولوجيا ، وا%63المختصين في األقتصاد واالدارة والقانون تبلغ حوالي 

أما الدبلوم % 51المعلومات والعلوم األجتماعيه واألدبيه، كما ويبلغ نسبة حاملي شهادات البكالوريوس حوالي 

  .من حاملي الشهادات العليا% 3من العدد الكلي والنسبه الباقيه % 46والثانوية يبلغون 

عف في عدد العاملين من مختصي العلوم األحصائية وذلك يعود أما إلفتقار هذه األرقام تشير بشكل واضح الى الض

أو عدم إهتمام الجامعات العربيه بأقسام واختصاصات األحصاء أو عزوف األجهزه األحصائيه العربيه من تعيين 

ه وتدريبيه خريجي العلوم األحصائيه، ولكن النتيجه تحتم على األجهزه األحصائيه العربيه إعداد برامج تأهيلي

وال بد من األشارة الى إغالق أقسام األحصاء في عدد من الجامعات العربيه وذلك لعزوف الطلبه . طويله للمتعينين

  .من التخصص أو االنخراط في الدراسه في مختلف فروع العلوم األحصائيه لألسباب الوارده أعاله

 في األحصاء، ولكن في نفس الوقت أظهرت بالرغم من إن النسب أعاله والتي تشير الى قلة المختصين 

 تلقوا تدريب داخل مواقع 2007موظف في عام ) 1120( و 2006موظف في عام ) 862(الدراسه بأن فقط 

 و 2006 في عام 295األجهزة األحصائيه، أما المشاركين في ورش تدريبية خارج األجهزه األحصائية قد بلغ 

  .2007 في عام 309

داخل أجهزتهم و % 9-7.5األرقام على النسبه الضئيله من المنتسبين الذين لقوا تدريب يبلغ مره أخرى تشير هذه 

خارج األجهزه األحصائيه، وفيما لو أخذنا مؤهالت العاملين فإن هذه النسب تعتبر ضئيله جداً مقارنة  % 2.6

  . الشهادهبحجم العماله التي أوضحنا التركيب التخصصي للعاملين أو التركيب من حيث مستوى

  دوله عربيه أظهرت الدراسه)19(سه إستبيانيه أخرى للهياكل التنظيميه لألجهزة األحصائيه في راأما في د 

لم يكن لديها معاهد أو مراكز تدريبيه وواحده ) 10(أجهزه لديها مراكز أو معاهد تدريبيه داخل هياكلها و ) 8(بأن

من األجهزه األحصائيه تضمنت % 42ذلك يؤشر ان نسبة . تدريبيفقط لم تبين توفر أو عدم توفر معهد أو مركز 

هياكلها مراكز أو معاهد تدريبيه ولكن  بالرغم من إرتفاع النسبة ولكن يبدوا ليس هناك خطط فعاله ضمن هذه 

  .المعاهد أو األجهزة لتأهيل وتدريب القوى العاملة في األجهزه األحصائيه



 4

عايير واألنظمه والمستجدات الحاصله في المؤشرات وكيفية إحتسابها تجعل ان التطور السريع الحاصل في الم 

األجهزة األحصائيه أمام تحديات كبيره في إمكانية النهوض بالقدرات األحصائيه لديهم الى المستوى المطلوب في 

  .األنتاج األحصائي بالكميه والدقه المطلوبه حسب المعايير واألنظمه الدوليه المعتمده

قع للقدرات األحصائيه في الدول العربيه متباين بشكل كبير حيث هناك الكثير منها يعاني من الضعف في   الوا

القدرات األحصائيه ولكن هناك العدد األخر الذي يعتمد على عدد كبير من الخبراء العرب واألجانب في أداء 

  .لق البدالءوتنفيذ المهام من دون إعتماد خطة تدريبيه لتدريب عدد من الردفاء لخ

أما األستفاده من الفرص التدريبيه األقليميه والدوليه، يجب أن تستغل حسب خطه معده مسبقاً ألعداد كوادر   

ولكن ال بد أن نعترف بأن هناك عدد ال بأس به من المؤسسات االقليميه والدوليه . متقدمه أو إعداد مدربين محلين

يق الورش التدريبيه والفرص الدراسيه المهنيه في مجاالت األحصاءات التي تهتم ببناء القدرات االحصائيه عن طر

التطبيقيه ومن هذه المؤسسات، المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائيه، وإدارة األحصاء وقواعد المعلومات 

، )IMF(في جامعة الدول العربية، وقسم األحصاء في األمم المتحده، واالسكوا، وصندوق النقد الدولي 

، واألتحاد الدولي لألتصاالت، وميدسات، ومعهد )UNFPA(واليونيسيف، وصندوق األمم المتحده للسكان 

، ومعهد األبحاث األحصائية واالقتصاديه واألجتماعيه والتدريب للدول األسالميه، InWEnT اليونسكو، ومعهد 

دم الدعم في بناء القدرات ، وغيرها من المؤسسات التي تق21 وباريس  OECDوبنك التنميه األسالمي، 

األحصائيه البشريه للنهوض بالقدرات األحصائيه لدى الدول لكي ترقى الى المستويات المطلوبه والنهوض بالعمل 

  .األحصائي لمستوى المعايير الدوليه المعتمده

ز أنظمتها لذلك تضافرت الجهود من قبل المنظمات الدوليه واألقليميه لمساعدة البلدان العربيه في تعزي  

اإلحصائيه الوطنيه لألستجابه بشكل أفضل للطلبات الجديده، وتحسين العمل اإلحصائي الوطني وتحسين التنسيق 

  .وتعزيز النظام االحصائي الدولي لدعم التحسين المستدام في القدرات اإلحصائية للبلدان الناميه

عالية البرامج التي نفذت في إطار عمل الشركاء   وال نريد أن نستعرض ما تحقق من تقدم كبير في مجال تحسين ف

ومن هنا يأتي دور المعهد . دوراً بارزاً في هذا المجال" 21باريس " الدوليين والتي هي كثيره والتي كان ألمانة 

العربي للتدريب والبحوث األحصائيه وحسب األمكانات المتوفره لديه ومن خالل التعاون ومساعدة الوكالت الدوليه 

وقد نفذ المعهد ومستمر في تنفيذ عدد . قليميه لتعزيز دوره في مهمة بناء القدرات االحصائيه في الوطن العربيواأل

كبير من النشاطات في الوقت الذي تؤكد التوجيهات الى ضرورة االهتمام بالكيانات المؤسسيه المسؤوله عن 

عمل على استحداث قواعد بيانات مركزيه االحصاءات في الدول وانشاء نظام معلومات وطني في كل دوله وال

رسميه لدى المكاتب األحصائيه الوطنيه والذي هو متعثر في كثير من الدول العربيه لغياب أو أفتقار هذه المكاتب 

  .للقوى العامله البشريه المؤهله والمتدربه القادره على النهوض بالعمل االحصائي على المستوى الوطني لكل دوله

نوعان رئيسيان من الصعوبات التي تعيق عملية بناء القدرات االحصائيه والتي تواجه معظم األجهزه هناك  

االحصائيه وخاصة في الدول العربيه ومنها تعود الى نقص في التمويل ومنها يعود ألسباب مهنيه بسبب عدم 

ويليه التي تواجه المؤسسات االحصائيه أما المعوقات التم. األلتزام بالمبادئ األساسيه العشره لإلحصائات الرسميه

في بعض الدول العربيه الذي يؤدي الى عدم األهتمام الكافي بالمؤسسات االحصائيه وبالنتيجه عجز كبير في توفير 

القدرات البشريه المؤهله للنهوض باألنظمه االحصائيه، كما إن تدني القدرات اإلداريه الالزمه لقيادة وإدارة العمل 
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وقات المهنيه فمنها أما على مستوى المع. وبالنتيجه عدم وجود نظام تخطيط كفوء لألجهزه االحصائيهاالحصائي 

ومن أهم المبادئ .  الحجم على حساب الجودة والدقهيكونو، ع بيانات تفصيليه ليست ذات أهميهاألنغماس بجم

ه في جمع البيانات عن المواطنين وعدم األساسيه التي عادة ما يتم مخالفتها أو تجاهلها هو عدم التجرد والحيادي

، هوحدة االحصائيالااللتزام بالشفافيه في نشر االحصاءات وعدم الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية الفرد أو 

  .وال يفوتنا أن نذكر عدم األستجابه الى أستخدام المفاهيم والتصنيفات واألساليب الدوليه في العمل األحصائي

ذكر بأهم معوق يجابه بناء القدرات االحصائيه هو عدم إدراك المستخدم وعدم إلمامه بالمنهجيات   وال يفوتنا أن ن

وإن الجهل االحصائي أو باألحرى األميه اإلحصائيه ال . الصحيحه إلستخدام البيانات أو المعلومات االحصائيه

ه ومتخذي القرار مما يؤدي ليس الى تقتصر على المواطن العادي فحسب وإنما متفشيه بين معظم األدارات القيادي

إن الدراسات األستراتيجيه في عالمنا العربي  .الفهم أو االستخدام الخاطئ لالحصاءات وإنما عدم أعتمادها أساساً

 ،تؤكد على إن الدراسات المستقبليه التي تعتمد على المعلومات والمعارف هي دراسات ضعيفه الى حد كبير

  ".أصرف ما بالجيب يأتيك ما في الغيب " وتصدق المقوله التي تقول

 إن التطور الذي تشهده العلوم األحصائيه يتطلب عكسه على أسس وأساليب ومنهجيات التأهيل وإعادة التأهيل   

والتدريب، إن مايتم مالحظته مؤخراً إن التأهيل العلمي في أقسام االحصاء في الجامعات العربيه ليس بالمستوى 

حرى ال يتناسب مع متطلبات العصر المعلوماتي الذي نعيشه ال من حيث الكم أو العدد أو المطلوب، أو باأل

هل يمكن أن نعول على الورش التدريبيه إلعادة التأهيل؟ أو فقط ! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا. المحتوى

  .الحصائي المتجددة التدريب المستمر لتحديث قدرات القوى العامله ورفع مستوى تعاملها مع منهجيات العمل ا

إن عزوف األجهزة االحصائيه على تعيين مخرجات األقسام االحصائيه الجامعيه أدى الى غلق هذه األقسام     

وإن التوجه المتزايد على تعيين مخرجات أقسام اخرى كاالدارة واالقتصاد وتكنولوجيا المعلومات وإعادة تأهيلهم 

واالندفاع والوالء للعمل األحصائي في الوقت الذي يجب أن يتم به للعمل االحصائي يغلق باب األستمراريه 

  .العكس

  إن كثير من األجهزة االحصائيه تعاني من المهارات الرئيسيه القادره على النهوض بمهام التدريب المحلي وذلك 

 الردفاء وتدريب إلنشغال معظم خبراءها وقدراتها الرئيسيه في تنفيذ مهام عديدة وبشكل متكرر مما يعيق تدريب

وإعادة تدريب المعينين الجدد باإلضافه الى أن القدرات التدريبيه واالمكانات لدى الخبراء والمهارات الرئيسيه هي 

أصالً غير متوفره لدى الكثير منهم مما تجعلهم غير قادرين أو عاجزين بالرغم من مهارتها على نقل الخبرة أو 

كما تلعب آليات تعيين األحصائيين . عض األحيان خالل العمل الميداني والموقعيالقيام بالعمل التدريبي وحتى في ب

في األجهزه والدوائر األحصائيه دوراً كبيراً في ضمان توفر طاقم ذو قدرات عاليه وفي نفس الوقت لديه الدافع 

لمي والتخصص لالستمرار والتطور في العمل كما ذكرنا سابقاً وذلك عن طريقة ضرورة مالءمة المؤهل الع

االحصائي للوظيفه، والرغبه في العمل األحصائي ، والخبرة السابقه إن وجدت وأن يكون التعيين من خالل مقابله 

  .ووفق الحاجه بعيداً عن المحسوبيه
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  -:الرؤيا المستقبليه في مجال التدريب وتعزيز القدرات االحصائيه

ليم ووضع النظام االحصائي الوطني الشامل ورسم السياسات إن إعتماد األجهزة االحصائيه على التخطيط الس  

ووضع اآلليات الالزمه للتنفيذ، سيساهم في تعزيز القدرات االحصائيه، إن التخطيط البعيد والمتوسط المدى يالزمه 

وضع خطط قصيرة المدى من شأنها تحديد المهام المطلوبه من كل موظف ومهاراته الالزمه ألنجازها، وتحديد 

قوى البشريه المطلوبه للتنفيذ مع تحديد االحتياجات التدريبيه للمؤسسه سواء على مستوى الفرد أو على المستوى ال

وإن كل ذلك يجب أن يصب في الرؤيا المستقبليه للمؤسسه االحصائيه ومتطلبات تحقيقها من التأهيل وبناء . الكلي

لماديه والتمويل المطلوب لتحقيق البعد األستراتيجي القدرات على المدى البعيد، وضرورة تحديد المستلزمات ا

 الوطنيه، وتحديد والتفتيش عن حجم المساعدات الفنيه والماديه الالزمه لتنفيذ وتحقيق  لألجهزهللعمل االحصائي

  .النظام االحصائي

مد األجهزه وعادة ما تعت. يعتبر موضوع توفر التمويل الالزم عنصراً رئيسيا لبناء القدرات األحصائيه    

اإلحصائيه على التمويل المركزي للدوله وهو تمويل ثابت يعتمد على االمكانات واأليرادات المتوفره لتلك الدول، 

فهناك دول إيراداتها محدوده وبالرغم من رسم ووضع استراتيجيات إحصائيه وطنيه سليمه تتخلف في تعزيز وبناء 

 عليها التفتيش والسعي وراء المساعدات الفنيه والماديه وإعطاء قدراتها االحصائيه بسبب التمويل مما يستوجب

وهناك دول .. في بناء قدراتها األحصائيه ككلشريه االحصائيه، ليتسنى لها المضياألوليه في بناء قدراتها الب

ء لك موازنات كافيه لتمويل مؤسساتها األحصائيه ولكن مع األسف تعجز هذه المؤسسات من بناتأخرى لربما تم

قدراتها األحصائيه على المدى البعيد وإنما تنجح لربما في تنفيذ بعض برامجها األحصائيه على المدى القريب من 

إن . دون تحقيق أهدافها االستراتيجيه بسبب عدم وضع اآلليات والعمل على بناء القدرات البشريه االحصائيه

بدونها جميعاً ال يمكن ألي نظام أن ينجح في بناء المركبات لبناء القدرات األحصائيه هي متكافئه ومتالزمه 

  .وتعزيز القدرات اإلحصائيه

إن بالدنا العربيه وبدون إستثناء الزالت متخلفه وبدرجات متباينه في النهوض بالعمل االحصائي الى المستوى   

متقدمه ولكن البد أن إننا ال نريد أن نقول أن نقفز في غفله من الزمن الى مستوى الدول ال. المرموق المطلوب

إننا يجب أن نتطلع الى مجتمع معلوماتي . تكون الرؤى واضحه وتكون األهداف المرجوه في طريقها للتحقيق

 كافة المؤسسات المسؤوله بشكل مباشر عن إنتاج اإلحصاءات فحسب وإنما كافة المؤسسات  ليس فقطتكون

 أو باألحرى أن أمور الحياة اليمكن أن ، وضرورتهاوالمجتمع على مستوى واحد من إدراكها ألهمية المعلومه

 وإنما الحاجه الى إستخدامها وإستخدامها بشكل ،إن الوعي ألهمية المعلومه اإلحصائيه ليس كافي...تستمر بدونها

يجب أن نعترف بأن المجتمع العربي لم يصل الى الحد األدنى المطلوب ولو إن هناك . صحيح هو األمل المنشود

ي القرار بدأوا يعتمدون ويطلبون المعلومه في إتخاذهم للقرار ويطلبون من الغير معاونتهم في هذه بعض متخذ

ت ولكن ال زالت قواعد المعلومات وشبكات المعلومات بعيده لتبرير إقتصاديتها من قبل عدد كبير من الدول راالمها

افة المؤسسات على إنتاج االحصاءات وتحليل إن المجتمع المعلوماتي يتطلب قيام ك...ضمن أولوياتها في التنميه

.. هذه االحصاءات بهدف الوصول الى المعرفة التي تتطلبها عملية التنميه وإدامة التنميه وتحقيق الرفاهيه للمجتمع

ولذلك إن المجتمع المعلوماتي يتطلب إنتاج االحصاءات في كافة ميادين الحياة وبدون إستثناء، لذلك تطورت 

معاليم األحصائيه لقياس التقدم والمؤشرات التي تهم حقوق األنسان وحرية الفرد ومؤشرات الحكم المؤشرات وال



 7

وإن األجهزه االحصائيه العربيه ليس فقط مطالبه بإحتساب كافة هذه المؤشرات ...ومؤشرات أخرى عديده

  ...ماً ودولياًإلستخدامها ذاتياً ولكن مطالبه بتوفيرها ألغراض المقارنه مع العالم المحيط إقلي

  فلذلك فأن األنظمه االحصائيه مطالبه بتوفير اإلحصاءات على مستوى عالي من الجودة والدقه وبأقل التكاليف 

وينبغي على . وحسب المعايير والتصانيف الدوليه إلستخدامها بشكل فعال على المستوى الوطني واألقليمي والدولي

  ب أعينها إحتساب المؤشرات لقياس األهداف التنمويه األلفيه ـنصع ـيه أن تضـسات األحصائـاألجهزه والمؤس

)M D G’S . (  
  

  -:التوصيات

تكون جزءاً رئيسياً من خطط واستراتيجيات ، ضرورة العمل على وضع خطه لموضوع التدريب والتأهيل .1

تحديد األجهزه االحصائيه الوطنيه، على أن يسبق ذلك التقييم السنوي لموظفي األجهزه وذلك بهدف 

األحتياجات التدريبيه والتأهيليه للموظفين، مع األخذ بعين األعتبار عند تخطيط التدريب وبناء القدرات بأن 

 .آليات بناء القدرات األحصائيه تختلف من موضوع آلخر
 

بأعتبار الوحدات اإلحصائيه في الوزارات واألجهزه الحكوميه األخرى مصدراً رئيسياً للبيانات األحصائيه  .2

لذلك من الضروري أن . السجالت األداريه وبنوك معلوماتها حلقه من حلقات أنظمة المعلومات الوطنيهو

تضع األجهزة األحصائيه موضوع تأهيل الوحدات االحصائيه األخرى في صلب إهتمامها عند التخطيط لبناء 

 .القدرات األحصائيه الوطنيه
  

لدى الحكومه لضمان توفير التمويل الالزم الذي يضمن  السعي بإستمرار ،على األجهزه األحصائيه أوالً .3

يه وخدمات البنيه التحتيه، وثانياً االستمرار بجميع مكوناته االحصائيه والتدريباستمرار البرنامج االحصائي 

 باالستفاده الفاعله والمدروسه من الفرص التدريبيه األقليميه والدوليه المتاحه، وثالثاً اإلستفاده من أتفاقيات

التوأمه في نقل المعرفه والخبره من موظفي المؤسسه االحصائيه المتقدمه التي تم عقد األتفاق معها، وخلق 

 .عالقات للتواصل المستمر وتبادل األراء معهم في ظل وسائل االنترنت
  

 واألسكوا والمعهد العربي للتدريب والبحوث األحصائيه والجامعة PARIS 21 و OECD دعوة منظمة  .4

يه، لعقد إجتماع يتم به دعوة كافة المعاهد األقليميه وبعض المعاهد الدوليه والمعاهد الوطنيه المتميزه العرب

 .بهدف مناقشة ووضع استراتيجية ومنهجية للتدريب وتنسيق الجهود التي تخدم المنطقه العربيه
  

معهد العربي للتدريب والبحوث دعوة المنظمات الدوليه واألقليميه على تمويل مشاريع التدريب والتعاون مع ال .5

األحصائيه كنقطة إقليميه إليصال أحدث المعايير والنظم والتقنيات وتدريب المدربين خدمة لألجهزه 

 .االحصائيه في المنطقه
  

إنشاء وحدات تدريبيه متخصصه في األجهزه االحصائيه يساعد في التخطيط وإدارة عملية بناء القدرات  .6

وضع خطه لإلستفاده من الموظفين المتميزين في األجهزه االحصائيه بإعتبارهم و ،نوإعداد المدربين المحليي
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خبراء في نقل الخبره للردفاء وحسب خطه موضوعه مسبقاً، والعمل على توفير رزمه من الحوافز للموظفين 

 .الذين يحصلون على تأهيل وتدريب
  

 على أسس مهنيه بحته، مع التأكيد على ضرورة العمل على تعيين الموظفين المؤهلين في مجال اإلحصاء .7

أهمية تفاعل وتعاون األجهزه األحصائيه مع أقسام األحصاء في المؤسسات التعليميه لتطوير المناهج وخاصة 

 .في المجال العملي والتطبيقي
  

التأكيد على التخصص في العمل لكل موظف بشكل يؤدي الى تراكم الخبره وتعميقها وفتح المجال أمام  .8

 .ظف لألطالع بشكل مستمر على أهم التطورات في مجال تخصصهالمو
  

عدم األعتماد بشكل كبير على المساعدات الفنيه في إنجاز بعض البرامج االحصائيه من دون إعتماد آلية  .9

العمل مع المستشارين على أساس وجوده هو فرصه تدريبيه لنقل الخبره للردفاء والطلب من المستشارين من 

 .رات وتوثيق كافة نشاطاتهم بشكل مفهوم وقابل للتنفيذإعطاء المحاض
  

ضرورة إهتمام األجهزه األحصائيه في تطوير وتدريب القدرات االداريه لمختلف المواقع األشرافيه واألداريه  .10

 .فيها

  
 
  
 


