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  المقدمة. 1
  

 ، إعداد دراسة حول 2009 لعام اإلحصائيةتضمن برنامج عمل المعهد العربي للتدريب والبحوث ي 1.1

 المقرر عقده في اإلحصائيةنتدى الرابع لتعزيز القدرات م في الدول العربية لعرضها في الاإلحصائيةاإلستراتيجيات 

ويعتبر هذا المنتدى  إستمراراً ألعمال كل من المنتدى األول الذي عقد في  ،2009أيار /القاهرة في أواخر شهر مايو

 ، والمنتدى الثالث 2005مان في عام سلطنة ع/الثاني الذي عقد في مسقط، والمنتدى 2003األردن في عام  / عمان

 الدول العربية  فياإلحصائيةشارك في أعماله األجهزة ، والذي ست2007اليمن في عام / عاءالذي عقد في صن

والمعهد العربي ) 21(واإلقليمية والدولية بما في ذلك شراكة باريس باإلضافة الى عدد من المنظمات العربية 

 .اإلحصائيةللتدريب والبحوث 

  

 في الدول العربية في وضع اإلحصائية التعرف على مدى تقدم األجهزة فت المنتديات المذكورة أعاله الىده 2.1

 في تطبيق اإلحصائية المعوقات والتحديات التي تواجه األجهزة  في بلدانها وكشفاإلحصائيةاتيجيات وتطبيق اإلستر

تلك اإلستراتيجيات، واقتراح الحلول المناسبة لها مع تحديد الجهات التي يمكن أن تقوم أو تساعد في تنفيذ تلك 

 .اإلستراتيجيات

  

عدد من يق عمل برئاسة مدير عام المعهد ،و لتشكيل فريةاإلحصائ العربي للتدريب والبحوث بادر المعهد 3.1

 للدول العربية  التي اإلحصائية إلعداد دراسة تحليلية لإلستراتيجيات  من داخل المعهد وخارجهالخبراء والموظفين

 اإلحصائيةبع لتعزيز القدرات  من أجل عرضها في المنتدى الرااإلحصائيةزودت المعهد بنسخ من استراتيجياتها 

 .بيةالعر

  

 للدول العربية التي تم اإلحصائية هذه الدراسة ال يقتصر على المعلومات الواردة في االسترايجيات اعتمادإن  4.1

 في الدول العربية اإلحصائيةمات المتوفرة في هذا المعهد حول القدرات  المعلواعتمدت علىهد بها، وإنما تزويد المع

 في الدول اإلحصائيةومعلومات متوفرة في المواقع االلكترونية لألجهزة   أعدها المعهدمن خالل دراسات سابقة

  .اإلقليمية، إضافة الى المصادر العلمية األخرىولبعض المنظمات العربية  والعربية

  

 وبالنظر إلى الواقع اإلحصائي في الدول العربية، والتطورات المتسارعة في العمل اإلحصائي عالمياً سواء بما 5.1

المنهجيات اإلحصائية للعمليات اإلحصائية أو جمع البيانات ومعالجتها وتجهيزها أو التقنيات الحديثة يتعلق ب

 يحتاج إلى - على الرغم من التقدم المحرز-المستخدمة في العمل اإلحصائي، يتبين أن العمل اإلحصائي العربي

الدول المتقدمة آخذين باألعتبار  ئية المشاهدة فيالمزيد من التنظيم الداخلي واألقليمي ليتناغم مع المستويات اإلحصا

أن البيانات اإلحصائية هي االدوات التي تمثل اللغة العالمية التي يمكن التخاطب بواسطتها لتعزيز التواصل بين 

معرفة الدول في المجاالت المختلفة دون بذل الكثير من الجهد والوقت والموارد المالية بما ينعكس ايجاباً على تبادل ال

 .ويساهم في التعرف على المستويات التي حققتها األجهزة اإلحصائية األخرى والعمل على الوصول اليها
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  ستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية إلواقع ا. 2
إن إعداد وتنفيذ استراتيجية احصائية فعالة ألي بلد عربي أصبح من الضرورات األساسية التي يتوجب اإللتزام  1.2

بها في ضوء التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية التي يمر بها العالم العربي ، وذلك من أجل ضمان توفير البيانات 

اإلحصائية المطلوبة لرسم السياسات وإعداد البرامج اإلنمائية ،إضافة الى تلبية احتياجات مستخدمي البيانات اإلحصائية 

ألحصائية بشكل عام إلى تعزيز القدرات األحصائية للنظام األحصائي في المجاالت المختلفة وتهدف األستراتيجية ا

الوطني، وتنسجم في اهدافها مع أهداف التنمية في ذلك البلد، وتعتمد المعايير الدولية وتتناول العمليات األحصائية 

 الضروري لألجهزة  ونظراً الدراك اهمية الرقم اإلحصائي في اي معادلة تنموية أو قرار سليم، فقد اصبح من.كافة

اإلحصائية أن تنظم العمل اإلحصائي للوصول بالرقم اإلحصائي إلى درجة عالية من المصداقية والدقة والشفافية 

والحداثة لخدمة التنمية بكافة اشكالها وتقديمة لكافة مستخدميه في المجاالت المختلفة في الوقت المناسب وعلى 

وعلية فأن تنظيم العمل اإلحصائي في اي دولة يحتاج إلى وجود . المستويات التي تضمن التفصيل المطلوب

استراتيجية إحصائية بالضرورة حيث انها تمثل األطار الشامل الذي يحتوي كافة المحاور واألبعاد التي يغطيها النظام 

  .اإلحصائي

  

نات اإلحصائية عن مجمل نشاطاتها  وبالرغم من ان معظم الدول العربية قد أبدت اهتماماً خاصاً باهمية توفير البيا2.2

في المجاالت االإقتصادية واإلجتماعية خالل العقود القليلة الماضية إال أن تكامل وشمول تلك البيانات ال ينسجم مع 

اً ما يتم وفق برامج عمل سنوية تحدد فيها بمتطلبات تلك الدول ، على اعتبار أن إنتاج البيانات اإلحصائية غال

ائية وفق الظروف واإلمكانات المتاحة ، مما تطلب أن تأخذ األجهزة اإلحصائية في معظم الدول النشاطات اإلحص

العربية على عاتقها وضع خطط بعيدة المدى أو استراتيجيات إحصائية وطنية تتضمن الرؤى واألهداف بعيدة المدى 

ي في ذلك البلد وتتضمن تلك للنشاطات اإلحصائية في ضوء األهداف المرسومة للتطور اإلقتصادي واإلجتماع

  :األستراتيجيات 

 تقييم الوضع الراهن للنظام األحصائي  −

  وإطار الجودةوالرسالةية ؤتحديد الر −

 األهداف األستراتيجية −

  يتبعها التنفيذ الفعلي  أنخطة العمل، على −

هداف األستراتيجية لتطور ويذكر أن خطة تنفيذ األستراتيجية األحصائية تتضمن األجراءات التي تقود إلى تحقيق األ

  ذلك البلد

  

 وال شك في أن اهتمام الدول العربية في وضع االستراتيجيات االحصائية والعمل على تطبيقها قد جاء بناء على 3.2

الحاجة الفعلية لتوفير البيانات اإلحصائية الدقيقة والموثوقة وفق برامج زمنية محددة، وتنفيذاً لتوصيات منتديات تعزيز 

 ، والتي شاركت فيها معظم 2007-2003رات اإلحصائية في الدول العربية التي تم عقدها خالل السنوات القد
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) االسكوا(واللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا  الى جامعة الدول العربية األجهزة اإلحصائية العربية إضافة

  . سبقت اإلشارة الى ذلكومنظمات عربية وإقليمية ودولية إخرى، كما) 21(وشراكة باريس 

إستراتيجياتها األحصائية بناًء على طلب المعهد العربي للتدريب والبحوث ب زودت المعهدإن الدول العربية التي  4.2

  :من اجل اعداد هذه الدراسة هي  األحصائية،

   المملكه األردنية الهاشمية -

   الجمهورية التونسية -

   الجمهورية العربية السورية -

  نة عمان  سلط-

   فلسطين-

   دولة قطر -

   دولة الكويت-

   الجماهيرية العربية الليبية-

   الجمهورية اليمنية-

   جمهورية القمر المتحدة-

وقد تضمنت األستراتيجيات األحصائية لمعظم الدول العربية المذكوره اعاله اهدافاً عامه وتفصيلية للنشاطات 

ر المجتمعات العربية والحاجة القامة نظام إحصائي كفوء وفعال في كل األحصائية في ضوء الرؤى المستقبلية لتطوي

دولة ، اضافة إلى رسائل محدده تتضمنها األستراتيجية األحصائية ألنتاج بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة 

ا تتضمن واألرتقاء بمستويات استخدامها في التخطيط والبحث العلمي ورسم السياسات واتخاذ القرارات ، كم

األستراتيجيات األحصائية لبعض الدول العربية اطاراً نموذجياً لمراحل ومنهجية اعداد االستراتيجية األحصائية يتفق 

إلى حد بعيد مع مضامين األدلة والمنهجيات المستخدمة في اعداد األستراتيجيات األحصائية الخاصة ببناء وتطوير 

  . ان والهيئات الدولية المتخصصةاألجهزة األحصائية المقررة من قبل اللج
  

وقد احتوى عدد من األستراتيجيات األحصائية للدول العربية ايضاً على دراسة متكاملة ، بعضها تطرق إلى  5.2

مبررات اعداد األستراتيجية ، وتحليالً للوضع القائم للنظام األحصائي الوطني بما في ذلك نقاط القوة والضعف فيه ، 

ديات ، اضافة إلى الرؤية والرسالة واطار الجودة واالهداف العامة والتفصيلية ، فضالً عن والفرص المتاحة والتح

األمكانات المتاحة والمطلوبة لتمويل النشاطات األحصائية مع خطة عمل كامله تتضمن تفاصيل لالهداف العامة 

يرية للنشاطات األحصائية في المجاالت واألنشطة الرئيسية والفرعية إضافة إلى األطار الزمني والكلفه التقد والفرعية

 .المختلفة 
 

وشملت األستراتيجية األحصائية لدول عربية آخرى إضافة لما ورد أعاله ، تفاصيل دقيقـة عـن التـشريعات                     6.2

وصـف للبنيـة التحتيـة لألجهـزة         والنظام المؤسسي األحصائي وسير العمل والمنتجات والخدمات األحصائية مـع         

عن الموارد البشرية األحـصائية   المتوفرة ، فضالً في ذلك اوضاع المباني واالمكانات الفنية والخدمات    األحصائية بما   
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التأهيل األحصائي وتنمية وتعزيز القدرات األحصائية ووسـائل النـشر األحـصائي وخـدمات              وومجاالت التدريب   

  . ية وتقويتها المستفيدين مع مقترحات العادة الهيكلية المؤسسية لبعض األجهزة األحصائ

لذا فأن أعداد وتنفيذ األستراتيجيات األحصائية في الدول العربية قد جاء لتعزيز القدرات األحصائية للنظام األحصائي 

الوطني في كل دولة ، وتنسجم في أهدافها مع اهداف وسياسات التنمية األقتصادية واألجتماعية في تلك الدول ،وان 

 تحقيق نظام أحصائي وطني متناسق يستجيب لحاجات المستخدمين للمعلومات األستراتيجية األحصائية تضمن

األحصائية عالية الجودة من أجل أتخاذ القرارات الصائبة في المجاالت األقتصادية واألجتماعية ،على أمل أن تؤدي 

  .األحصاءات األفضل إلى سياسات وقرارات ونتائج أنمائية ونوعية حياة أفضل 

  

  م لألستراتيجيات األحصائية في الدول العربية  األطار العا.3
  

    واقع العمل األحصائي العربي وتطوره 1.3   
 يمكن إعتبار فترة الخمسينات من القرن الماضي بداية لتطور العمل األحصائي في العديد من الدول العربية بناًء على 

والبرامج األنمائية لتلك الدول ، وشملت تلك النشاطات تزايد الحاجة لتوفير البيانات األحصائية الالزمة إلعداد الخطط 

انواعاً متعددة من التعدادات المسوحات األحصائية وأهمها التعدادات السكانية والتعدادات الزراعية باألضافة إلى 

 مسوحات إحصائية متعددة منها مايتعلق بالقطاعات األنتاجية كالصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والتجارة

  إلخ...والمواصالت والقوى البشرية والتربية والتعليم والصحة والخدمات األجتماعية 

غير أنه سبق تلك الفترة وجود نشاطات إحصائية متواضعة في عدد من الدول العربية ركزت على توفير بيانات 

دارات األحصائية المختصة ومعلومات إحصائية محدودة في المجاالت األقتصادية واألجتماعية يتم اعدادها من قبل األ

في كل دولة عربية سواء كانت األدارات المركزية لألحصاء أو من من قبل الدوائر أو أقسام األحصاء في الوزارات 

  .والمؤسسات ذات العالقة 

أما خالل فترة الستينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي فقد أصدرت معظم الدول العربية تشريعات خاصة 

ء تتضمن تحديداً واضحاً للمهام والمسؤوليات لكل جهاز أو ادارة إحصائية ،مع تحديد أهداف العمليات باألحصا

دام تلك البيانات، وقد األحصائية المختلفة ومسؤوليات المواطنين ومستخدمي البيانات األحصائية تجاهها وشروط إستخ

سنوية أو لعدة سنوات مع التأكيد على جودة البيانات العمليات األحصائية واعداد برامج إحصائية استمر تطور تنظيم 

المعلومات في العمليات  األحصائية وأعتماد األساليب األحصائية الصحيحة باألضافة إلى استخدام وسائل تكنولوجيا

  .األحصائية المختلفة، خالل الربع األخير من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر

ئية استناداً إلى التقييم الواقعي والدقيق لألوضاع السائدة في الجوانب اإلحصائية ويحدد اطار األستراتيجية اإلحصا

كما . واأللمام بكافة نقاط القوة التي تتمتع بها تلك الجوانب دون اغفال نقاط الضعف التي قد تعاني منها في الوقت ذاته

ات العالقة بالرقم اإلحصائي دون تحيز يجب أن يتضمن األطار األستراتيجي األحتياجات األساسية لكافة الجهات ذ

لجهة معينة وما هو مطلوب في المدى المنظور والمتوسط والبعيد وما هو المطلوب من الجهاز اإلحصائي أن يفعلة 

  لألستفادة من وجود األستراتيجية اإلحصائية وكذلك لتعزيز قدراته ألنتاج بيانات رسمية عالية الدقة وذات نوعية مميزة
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  ارات األحصائية المعنية بانتاج البيانات األحصائية األد 2.3

المستوى التنظيمي لألدارات األحصائية في الدول العربية من دولة إلى أخرى بحسب  النظام األحصائي ويختلف

، والبعض األخر تتولى وزارات أو متطلبات العمل األحصائي، بعضها يتولى جميع األعمال األحصائية الرسمية

تتألف األجهزة و .ام باعمال إحصائية تغطي نشاطاتها المختلفة بالتنسيق مع األجهزة اإلحصائية المركزيةمؤسسات القي

واألدارات األحصائية في معظم الدول العربية األخرى من تشكيالت ادارية وفنية تتولى القيام باألعمال األحصائية 

تقررها،وان األعمال األحصائية التي تمارسها األجهزة الرسمية في بلدانها وفقاً للخطط والبرامج األحصائية التي 

 األحصائية في المجاالت المختلفة أضافة إلى اعداد الدراسات وتحليل والمسوحاألحصائية العربية تشمل التعدادات 

البيانات األحصائية وأستخراج المؤشرات المطلوبة ونشرها، مع التأكيد على جودة البيانات األحصائية وأستخدام 

تكنولوجيا المعلومات في األعمال األحصائية، كما تتضمن نشاطات األجهزة واألدارات األحصائية في معظم الدول 

  .العربية ايضاً على تدريب وتأهيل القوى البشرية الالزمة لتنفيذ األعمال األحصائية في المجاالت المختلفة 

ع األجهزة واألدارات األحصائية متشابهة وأنما تكون وتجدر األشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون تشكيالت جمي

جم األعمال األحصائية في كل دولة، والجدول األتي يبين األجهزة تشكيالت كل جهاز أو ادارة إحصائية تتناسب مع ح

   :حصائيواألدارات األحصائية في الدول العربية المعنية بأنتاج البيانات األحصائية بحسب اطارها القانوني ونظامها األ

  

  األجهزة واألدارات األحصائية في الدول العربية) 1(ول رقم جد

النظام   األطار القانوني  الجهاز اإلحصائي  الدولة  ت

 اإلحصائي
قانون األحصاءات العامة   دائرة األحصاءات العامة   األردن   1

 وقانون 1950 لسنة24رقم

) 8(اإلحصاءات المؤقت رقم 

  2003لسنة 

  مركزي 

ت األمارا  2

  العربية 

 9قانون األحصاء والتعداد رقم   اإلدارة المركزية لإلحصاء

  1974لسنة 

  مركزي 

 7قانون اإلحصاء وتعداد رقم   الجهاز المركزي للمعلومات  البحرين   3

  1977لسنة 

  مركزي

قانون المنظومة الوطنية   المعهد الوطني لإلحصاء  تونس   4

  1999 لسنة 32لألحصاء 

  شبه مركزي

 لسنة 484القانون األحصائي   الديوان الوطني لألحصائيات  ئر  الجزا  5
1982  

  مركزي
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  )1(جدول رقمتابع  

النظام   األطار القانوني  الجهاز اإلحصائي  الدولة  ت

  اإلحصائي
 212 نظام األحصاء رقم   مصلحة األحصاءات العامة  السعودية   6

   هـ1379لسنة

  مركزي

  مركزي  1970قانون األحصاء لسنة  الجهاز المركزي لألحصاء  السودان   7

 لسنة 35قانون األحصاء رقم   المكتب المركزي لألحصاء  سوريا  8
1960  

  مركزي

لألحصاء الجهاز المركزي   العراق  9

  وتكنولوجيا المعلومات

 21قانون األحصاء رقم 

  1972لسنة

  مركزي

المديرية العامة لإلحصاء   عمان  10

  )األجتماعي،األقتصادي(

 29حصائي رقم القانون اإل

  2001لسنة

  مركزيال

 31قانون اإلحصاءات رقم   الجهاز المركزي لإلحصاء  فلسطين  11

  1947لسنة

  مركزي

  مركزي  2000 لسنة5قانون األحصاء رقم  جهاز األحصاء  قطر  12

القمر    13

  المتحدة

  المركزي  اليوجد  األدارة القومية لإلحصاء

 27 األحصاء والتعداد رقم قانون  اإلدارة المركزية لإلحصاء  الكويت  14

  1963لسنة 

  مركزي

قانون ادارة األحصاء المركزي   ادارة األحصاء المركزي  لبنان  15

  1979 لسنة 1793رقم 

  مركزي

قانون النظام الوطني لألحصاءات   األدارة العامة لألحصاء والتعداد  ليبيا  16

  1963 لسنة 16رقم 

  مركزي

لمة الجهاز المركزي للتعبئة الع  مصر   17

  واألحصاء

 35قانون األحصاء والتعداد رقم 

  1960لسنة 

  مركزي

 1639قانون األحصاء رقم   مديرية األحصاء   المغرب  18

  2002لسنة

  المركزي

  مركزي  2006 لسنة 24المرسوم رقم   المكتب الوطني لألحصاء  موريتانيا   19

 لسنة 28قانون األحصاء رقم   الجهاز المركزي لألحصاء  اليمن  20
1995  

  مركزي
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   التشريعات ونظم العمل األحصائية الوطنية 3.3
دولة عربية تعمل ) 19(تبين من الدراسات التي اجراها المعهد العربي للتدريب والبحوث األحصائية موخراً أن 

مها صدر خالل النصف الثاني من القرن الماضي ظأجهزتها واداراتها األحصائية بموجب قوانين خاصة باألحصاء مع

 وجرت تعديالت على أغلبها بموجب قوانين وأنظمة وقرارات ومراسيم تشريعية خالل الفترة المذكورة بهدف تحديث ،

تلك القوانين وتعزيز امكانات تنفيذها، إضافة إلى مراعاة التوجهات الحديثة في العمل األحصائي من حيث الشمول 

 ن نظام العمل األحصائي مركزياً أو شبة مركزي أو المركزيواستقاللية العمل األحصائي وجهة األرتباط وفيما اذا كا

  . ،وذلك من أجل ضمان تنفيذ البرامج األحصائية المقررة في مواعيدها)1(كما مبين في الجدول رقم 

أن معظم األجهزة األحصائية في الدول العربية تعمل على تطبيق المبادئ األساسية لألحصاءات الرسمية المعتمدة و

بخاصة المبادئ المتعلقة بالحيادية والسرية وعدم التحيز واأللتزام بالمعايير المهنية وأتباع المنهجيات واألساليب دولياً، و

  .األعمال األحصائية وتنسيقها على المستوى الوطني األحصائية العلمية مع التأكيد على نوعية

  .ت اإلحصائية الوطنية في الدول العربيةيبين واقع التشريعات ونظم العمل في األستراتيجيا) 2(والجدول رقم 
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  )2( جدول رقم 

حصائية الوطنية في الدول العربيةالتشريعات في األستراتيجيات اإل  
مكونات النظام اإلحصائي التشريعات القائمة الدولة

الرسمي

األستراتيجية 

اإلحصائية وخطة 

تنفيذها

مدى الحاجة الصدار 

تشريعات تتطلبها 

 اإلحصائيةاألستراتيجية

الهدف من إصدار تشريعات 

إحصائية جديدة ومبرراتها

شروط ومتطلبات تنفيذ األستراتيجية اإلحصائية

 

 األردن

 قانون -

اإلحصاءات 

  24العامة رقم 

1950لسنة   

 قانون -

اإلحصاءات 

 8المؤقت رقم 

  2003لسنة 

 

 دائرة اإلحصاءات -1

 العامة 

 دوائر اإلحصاء في -2

 الوزارات 

ستراتيجية األ

الوطنية 

لألحصاء 

2008 – 
2012  

توجد حاجة ألصدار 

تشريعات إصائية 

جديدة بما في ذلك 

تعديل قانون 

اإلحصاءات العامة رقم 

  .2003 لسنة 8

 تأطير العمل اإلحصائي -1

 واألرتقاء بمستواه

 استغالل جميع األمكانات -2

لدى مصادر البيانات االدارية 

والزامها بتطوير السجالت 

إلحصائيةا  

 زيادة القدرة على تلبية -3

الطلب على البيانات 

اإلحصائية وضمان جودتها 

 وانسجامها

 ضمان التنسيق في العمل -4

.اإلحصائي وعدم التكرار  

 اهمية ازالة القصور في  قانون اإلحصاءات عن -

طريق تفعيل المواد المتعلقة بنظام اإلحصاء 

، الوطني بخصوص انشاء اللجنة األستشارية

وتنسيق العمل اإلحصائي، وانشاء الجهاز المركزي 

.لإلحصاء عوضاً عن دائرة اإلحصاءات العامة  

 ضرورة تحقيق األستقالل االداري والمالي لدائرة -

.اإلحصاءات العامة، ومنح الصالحيات الالزمة  

 أن يكون عمل جميع الدوائر او الوحدات -

لى اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات مستنداً إ

.تشريعات قانونية  

  زيادة الوعي اإلحصائي-

. توفير التمويل الالزم-  

 

 تونس

 

قانون المنظومة 

الوطنية 

لإلحصاء رقم 
32 

1999لسنة   

 

 المجلس الوطني -1

 لإلحصاء

 المعهد الوطني -2

 لإلحصاء

 الهياكل العمومية -3

 لإلحصاء

 

البرنامج 

الوطني 

 لإلحصاء 

 2007 – 
2011  

 

برنامج لم يذكر في ال

الوطني لإلحصاء 

وجود حاجة ألصدار 

تشريعات إحصائية 

 جديدة

 

 

______________   

 

 تطوير البيانات والمؤشرات اإلحصائية بانواعها -

وخاصة إحصاءات التشغيل وتكنولوجيا 

 المعلومات والبحث العلمي

  األستعمال المكثف للسجالت االدارية -

نفيذ البرنامج توفير األطر اإلحصائية المطلوبة لت-  

   تدعيم التنسيق اإلحصائي بمختلف مستوياته-
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  )2( تابع جدول رقم 

حصائية الوطنية في الدول العربيةالتشريعات في األستراتيجيات اإل  
األستراتيجية اإلحصائية  مكونات النظام اإلحصائي الرسمي التشريعات القائمة الدولة

 وخطة تنفيذها

مدى الحاجة الصدار 

ت تتطلبها تشريعا

األستراتيجية 

 اإلحصائية

الهدف من إصدار تشريعات 

 إحصائية جديدة ومبرراتها

 شروط ومتطلبات تنفيذ األستراتيجية اإلحصائية

 قانون اإلحصاء رقم -  سوريا
35   

  1960لسنة 

 المرسوم التشريعي -

  1968 لسنة 87رقم 

  

   المكتب المركزي لإلحصاء-1

 مكاتب اإلحصاء في -2

  والمؤسساتالوزارات 

 مديريات اإلحصاء في -3

  .المحافظات

استراتيجية التطوير 

 – 2006اإلحصائي 
2010  

توجد حاجة لتعديل 

قوانين إحصائية 

واصدار قوانين 

  جديدة

 احداث المجلس الوطني -1

  اإلحصائي

 مراجعة قانوني جمع -2

المعلومات، والمسح 

األلزامي وغير 

  .األلزامي

حصائي وتعزيز  دعم استقاللية النظام اإل-

  الدور القيادي للمكتب المركزي لإلحصاء

 اهمية مأسسة التشاركية مع مستخدمي -

  البيانات اإلحصائية

   زيادة الوعي اإلحصائي-

   تحسين ظروف العمل-

القانون اإلحصائي رقم   عمان 

  2001 لسنة 29

 المديرية العامة لإلحصاءات -1

  االجتماعية 

ت  المديرية العامة لإلحصاءا-2

  األقتصادية 

   مركز المعلومات والنشر-3

 الوحدات اإلحصائية في -4

  المؤسسات الحكومية 

   اللجنة األستشارية لإلحصاء-5

 األستراتيجية -

اإلحصائية لسلطنة 

  عمان

2006 – 2020  

 الخطة التنفيذية -

  األولى 

2006 – 2010  

ضرورة إتخاذ 

تدابير وإجراءات 

تضمن تنفيذ 

 الخطة التنفيذية في

ضوء التقدم 

المحرز في تنفيذ 

  مشاريعها

سد أية ثغرات او تأخير في 

  .عمليات التنفيذ

 اطالع كافة الشركاء في العمل اإلحصائي -

بادوارهم لتنفيذ األستراتيجية وحشد الدعم 

  الالزم لها

 متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ -

  المشاريع الواردة في الخطة اإلحصائية

حصائية اضافية لتنفيذ  توظيف أطر إ-

  الخطة اإلحصائية

   قانون اإلحصاء رقم -  فلسطين

   1947 لسنة 31
   مسودة قانون اإلحصاء- 

 المعتمد من 1994 لسنة 

  المجلس التشريعي

 قانون اإلحصاءات -

  2000العامة لسنة 

   الجهاز المركزي لإلحصاء-1

   المجلس األستشاري -2

 خطة اإلحصاءات -

 2000الفلسطينية لسنة 

– 2010   

 تقرير عن تجربة -

فلسطين في اعداد 

  األستراتيجية اإلحصائية

لم تذكر الحاجة إلى 

تشريعات إحصائية 

  جديدة 

  

________________      

   تفرغ فريق العمل المكلف باعداد األستراتيجية-

 ضمان توفير التمويل الكافي ألعداد -

  األستراتيجية اإلحصائية

 ألعداد األستراتيجية  تجاوب الجهات الراعية-

  .لتوفير المساعدات الفنية الالزمة
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   )2( جدول رقم تابع 

حصائية الوطنية في الدول العربيةالتشريعات في األستراتيجيات اإل  
مكونات النظام اإلحصائي   التشريعات القائمة  الدولة

  الرسمي

األستراتيجية اإلحصائية وخطة 

  تنفيذها

مدى الحاجة الصدار 

تتطلبها تشريعات 

  األستراتيجية اإلحصائية

الهدف من إصدار 

تشريعات إحصائية جديدة 

  ومبرراتها

شروط ومتطلبات تنفيذ األستراتيجية 

  اإلحصائية

  

  قطر 

  

 قانون اإلحصاء -

 لسنة 12رقم 

 5 ورقم 1980

   2000لسنة 

 قرار أميري رقم -

   2007 لسنة 25

  

   جهاز قطر لإلحصاء -1

  الجهات الحكومية التي-2

تنتج احصاءات خاصة 

  .بها

  

األستراتيجية الوطنية لتطوير 

 – 2008اإلحصاء في قطر 
2013  

  

  التوجد حاجة 

  

______________     

  

 اعداد استراتيجيات للمؤسسات األعضاء -

  في النظام اإلحصائي

 تنفيذ األطار المؤسسي بموجب قانون -

  اإلحصاء وانشاء الوحدات اإلحصائية

  وى العاملة اإلحصائية تدريب وتنمية الق-

 تطوير شراكات العمل بين منتجي -

  ومستخدمي البيانات اإلحصائية

  . انتظام النشر اإلحصائي-

  

القمر 

 المتحدة 

  

  التوجد 

  

 االدارة القومية -1

  لإلحصاء 

 الدوائر اإلحصائية في -2

  الوزارات 

  

األستراتيجية الوطنية لتطوير 

  اإلحصاء للسنوات

2008 – 2012  

  

   حاجة توجد

  

 وضع هيكل رسمي -

لتنسيق األنشطة 

  اإلحصائية

   تقوية النظام اإلحصائي-

  

 معالجة القصور في األطار القانوني -

  اإلحصائي 

   توفير الموارد المالية والبشرية-

   تعزيز القدرات اإلحصائية-

  

  الكويت 

  

قانون اإلحصاء 

 27والتعداد رقم 

  1963لسنة 

  

 االدارة المركزية -1

  ءلإلحصا

 اقسام اإلحصاء في -2

الوزارات والمؤسسات 

  الحكومية

  

استراتيجية قطاع اإلحصاء 

  والتعداد للسنوات 

2006/ 2007 – 2009 / 
2010   

  

 لتفعيلتوجد حاجة إلى آلية 

  قانون اإلحصاء

  

تمكين المختصين في جمع 

البيانات اإلحصائية 

وتحليلها ونشرها في اطار 

استراتيجية العمل 

  اإلحصائي

  

ألستمرار بتطوير اساليب جمع البيانات  ا-

  ونشرها

   تحقيق جودة البيانات وشفافيتها وحداثتها-

   بناء وتطوير القدرات اإلحصائية-
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   )2( جدول رقم تابع 

حصائية الوطنية في الدول العربيةالتشريعات في األستراتيجيات اإل  
مكونات النظام   التشريعات القائمة الدولة

  اإلحصائي الرسمي

األستراتيجية اإلحصائية 

  وخطة تنفيذها

مدى الحاجة الصدار 

تشريعات تتطلبها 

  األستراتيجية اإلحصائية

الهدف من إصدار 

تشريعات إحصائية جديدة 

  ومبرراتها

شروط ومتطلبات تنفيذ األستراتيجية 

  اإلحصائية

 قانون النظام - ليبيا

الوطني لإلحصاءات 

  1963 لسنة 16رقم 

م  قراراعادة تنظي-

الهيئة العامة 

  للمعلومات

  لسنة 282 رقم 
2006  

  

األستراتيجية الوطنية للعمل   الهيئة العامة للمعلومات

  اإلحصائي للسنوات

 2008   - 2012   

توجد حاجة ألصدار قوانين 

  وقرارات

 لتنظيم الهيكلية للهيئة -

وتفعيل القانون رقم  

)4(  

  1990لسنة 

 جعل الهيئة مؤسسة -

  .بحثية علمية 

اعادة تنظيم الهيئة هيكليال وانشاء  -

  فروع لها

 اعتماد تدريب الموظفين وانشاء مركز -

  تدريب احصائي 

 ادخال التقنيات المتطورة في اعمال -

  الهيئة

 اقامة الندوات العلمية والمؤشرات -

  بشكل مستمر 

  

 

 اليمن 

  

 قانون اإلحصاء -

  1995 لسنة 28رقم 

 القرار الجمهوري -

  لسنة233رقم 
2003   

  

 الجهاز المركزي -

  لإلحصاء 

 مكاتب اإلحصاء في -

  المحافظات 

 مجلس الجهاز -

  المركزي لإلحصاء

  

  الخطة األستراتيجية لإلحصاء 

2006 – 2010   

  

 تعديل الهيكل االداري -

للجهاز في المدى 

  المتوسط

 اعادة النظر في قانون -

اإلحصاء من اجل تحديد 

دور الوزارات 

عمل والمؤسسات في ال

  اإلحصائي

  

 البناء الشامل للقدرات -

اإلحصائية وخاصة في 

  المحافظات 

 ادخال اساليب ادارية -

  جديدة

  

   التحسين والتطوير االداري-

 رفع قدرات العاملين من خالل التدريب -

  والتأهيل 

 بناء القدرات اإلحصائية في الوزارات -

  والمؤسسات 

   تحسين التجهيزات -

لمواصلة احراز  توفير استشاريين -

التقدم في المجاالت اإلحصائية 

  المختلفة

   التوسع في استخدام السجالت االدارية -

  .  الدعم المالي لنشاطات الجهاز-
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   البرامج األحصائية واولوياتها 4.3

والمعلومات تضع األجهزة واألدارات األحصائية برامج اعمالها األحصائية السنوية وفقاً ألحتياجات بلدانها للبيانات 

األحصائية ويتم تحديد اولويات البرامج األحصائية أما كونها جزًء من خطط أو استراتيجيات احصائية وطنية بعيدة 

المدى أو تكون األعمال األحصائية المطلوب تنفيذها من ضمن األعمال األحصائية المتكرره باألضافة إلى تلبية 

  .ألحصائية وطنية كانت ام دولية إحتياجات جديدة من قبل مستخدمي البيانات ا

وتشمل البرامج األحصائية كما سبقت األشارة إلى ذلك التعدادات والمسوح األحصائية في المجاالت المختلفة فضالً عن 

تنفيذ برامج األبحاث والدراسات األحصائية بما في ذلك الدراسات الخاصة بتطوير العمل األحصائي، وقيام دوائر 

مات في األجهزة واالدارات األحصائية بالتطبيقات الخاصة بانظمة المعلومات وتقديم الخدمات الفنية تكنولوجيا المعلو

كما تقوم مراكز التدريب األحصائي التابعة لألجهزة األحصائية في . للدوائر واألقسام في األجهزة واألدارات األحصائية

وتعزيز القدرات األحصائية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الدول العربية في عقد الدورات التدريبية الالزمة لتطوير 

  .األخرى في األجهزة األحصائية

اما االعمال الميدانية فيتم تنفيذها اما من قبل دائرة نوعية بالتعاون مع فروع لها في المناطق أو المحافظات أو عن 

  .طريق لجان أو فرق عمل بإدارة واشراف الدائرة المعنية
  

 ال األحصائيةتنسيق األعم 5.3
يالحظ من واقع العمل االحصائي في الدول العربية بأنه ليس من الضروري أن تكون االجهزة واالدارات االحصائية 

هي الجهه الوحيدة المسؤولة عن القيام باألعمال االحصائية الرسمية، انما تقوم دوائر واقسام االحصاء في الوزارت 

 مثل ،الخاصة بكل منها وبقدر من التنسيق مع االجهزة االحصائية المركزيةوالمؤسسات بتنفيذ االعمال االحصائية 

وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعه والصناعة والعمل والشؤون االجتماعية والعديد من المؤسسات العامة، 

كررة والتي غالبا ما يتم  المتالقطاعيةالدوائر واالقسام االحصائية المصدر االساسي للبيانات االحصائية  وتعتبر تلك

 ،تنظيمها بسجالت احصائية خاصة تعمل الدوائر المعنية على تحديث المعلومات الواردة فيها في االوقات المحددة لها

 ووان تلك الدوائر واالقسام ال ترتبط اداريا باالجهزة االحصائية المركزية ولكنها تعمل وفق التعليمات التي تعدها

التنسيق ما بين االجهزة االحصائية المركزية والدوائر االحصائية في مختلف  ، وهنا تبرز اهميةتتابعها تلك االجهزة

  . الوزرات والمؤسسات

كما ويتم تنسيق االعمال االحصائية من خالل المجالس او اللجان االستشارية التي تؤسس ضمن تشيكالت االجهزة 

 . بالداالحصائية بما يضمن تنسيق االعمال االحصائية في ال
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   نقاط القوة والضعف في النظم اإلحصائية العربية6.3
تضمنت األستراتيجيات اإلحصائية الوطنية للدول العربية سالفة الذكر تقييماً لنقاط القوة والضعف في النظام اإلحصائي 

ظات بشأن مجمل في كل دولة عربية وذلك من خالل تحليل الوضع القائم للنظام اإلحصائي في كل منها وبيان المالح

مكونات النظام اإلحصائي بما في ذلك التشريعات ونظم العمل والمنتجات والخدمات اإلحصائية اضافة إلى البنية 

الخ مع مقترحات بالحلول المناسبة ألية مشكلة أو عقبة تعترض سبيل تنفيذ البرامج ...التحتية والموارد البشرية والمالية

ك من اجل تعزيز القدرات اإلحصائية وتوفير بيانات احصائية موثوقة وعالية الجودة اإلحصائية وتحقيق اهدافها، وذل

  .في مواعيد ثابتة تتطلبها سالمة عمليات التخطيط والمتابعة  وتقييم السياسات اإلقتصادية واألجتماعية في   البالد

    التحديات وفرص التطور7.3

ية لعدد من التحديات التي تواجة أجهزتها اإلحصائية في إعداد  األستراتيجيات اإلحصائية لبعض الدول العرباشارت

وتنفيذ تلك األستراتيجيات منها القصور في تغطية قطاعات هامة مثل البيئة وجيوب الفقر والسياحة الداخلية والفئات 

عمق لنتائج الخ أضافة إلى القصور في التحليل الم...الخاصة ونشاطات البحث العلمي ومجاالت التطوير والتقنية 

العمليات اإلحصائية وتجاوز المواعيد المقررة لألنشطة اإلحصائية ذات الطابع الدوري، فضالً عن النقص وعدم توفير 

  .األحتياجات المطلوبة فيما يتعلق باألبنية والمنشأت الخاصة بالعمل اإلحصائي وتوفير المستلزمات األخرى

  :عود بالدرجة األولى إلىوالشك في أن اسباب وجود مثل هذه التحديات ت

  نقص في الدعم المالي  -

 نقص في الكوادر اإلحصائية  -

 ضعف الوعي اإلحصائي  -

 قلة التنسيق في العمليات اإلحصائية  -

 محدودية التنسيق فيما بين منتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية -

 القصور في النشر اإلحصائي  -

ستوى العربي وتوفير الدعم المادي والبشري لألجهزة اإلحصائية، غير أن زيادة األهتمام بالعمل اإلحصائي على الم

أضافة إلى التوسع في مجاالت التعليم والتدريب اإلحصائي وتقنية المعلومات في العديد من الدول العربية يعطي األمل 

لمنهجيات في توفير مستلزمات تطوير العمل اإلحصائي فيها بما يؤمن استيعاب التطور الحاصل في االساليب وا

  .اإلحصائية وتقنية المعلومات ويضمن فرص تطوير العمليات اإلحصائية وتعزيز القدرات الالزمة لها

  .يبين نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية) 3(والجدول رقم 
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) 3(جدول رقم    

 نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية

النظام اإلحصائي   الدولة

 الرسمي

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

  

  األردن 

  

دائرة اإلحصاءات العامة 

ودوائر اإلحصاء في 

  الوزارات والمؤسسات

  

وجود تشريعات تحكم العمل  -

اإلحصائي اهمها قانون 

   24اإلحصاءات العامة رقم 

   1950لسنة 

عامة وجود دائرة اإلحصاءات ال -

التي تتولى تنفيذ األعمال 

  اإلحصائية وتنسيقها 

وجود استراتيجيات لتطوير  -

اعمال بعض المؤسسات بما في 

ذلك توفير البيانات اإلحصائية 

من خالل المسوح اإلحصائية 

أو السجالت االدارية، بموجب 

خطط عمل محددة اضافة إلى 

 .تطبيق معايير ادارة الجودة

تراكم المعرفة المهنية  -

حصائية وتوفر األمكانات في اإل

 .مجال تكنولوجيا المعلومات

احراز تقدم في اعداد قواعد  -

بيانات وانظمة معلومات 

ومؤشرات إحصائية يتم نشرها 

  .واتاحتها للمستخدمين

  

وجود قصور في قانون اإلحصاءات  -

 وعدم فاعلية 2003 لسنة 8المؤقت رقم 

بعض موادة وخاصة مايتعلق بأنشاء 

شارية وتنسيق العمل اللجنة األست

 اإلحصائي

ضعف قدرة دائرة اإلحصاءات العامة  -

 .في جذب الكفاءات الفنية

 ضعف الوعي اإلحصائي  -

محدودية التنسيق والتعاون بين منتجي  -

 .البيانات اإلحصائية ومستخدميها

الضعف في وضع المنهجيات واساليب  -

العمل اإلحصائي وعدم تطبيق معايير 

سسات،   الجودة من قبل بعض المؤ

 .وعدم توثيق المعلومات الوصفية

الضعف في التغطية اإلحصائية وضعف  -

التواصل بين المنتجين 

 .والمستخدمينللبيانات اإلحصائية

قلة اعداد الفنيين المؤهلين في العمل  -

 .اإلحصائي

عدم استخدام بعض المؤسسات للتقنيات  -

  .الحديثة في نشر البيانات اإلحصائية

  

عدم تنفيذ  -

يجية األسترات

اإلحصائية يؤدي 

 : إلى 

استمرار ضعف  •

الوعي بأهمية 

البيانات 

 اإلحصائية

تبعثر الجهود  •

وعدم التنسيق 

بين منتجي 

ومستخدمي 

البيانات 

 .اإلحصائية

  عدم توفير التمويل -

الكافي يهدد تطوير 

النظام اإلحصائي، 

أو تسرب الكفاءات 

  .اإلحصائية

  

 إن توفير متطلبات -

حصائية األستراتيجية اإل

من موارد مالية وبشرية، 

وتفعيل  تشريعات جديدة 

وفقاً للمقترحات الواردة 

  .فيها

يضمن تحقيق اهداف 

األستراتيجية اإلحصائية 

  .كاملة
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 ) 3(جدول رقم  تابع 

 نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية
 المالحظات أهم التحديات  الضعفأهم نقاط أهم نقاط القوة النظام اإلحصائي  الدولة

المجلس الوطني . 1  تونس

  لإلحصاء 

المعهد الوطني . 2

  لإلحصاء

الهياكل العمومية . 3

  لإلحصاء

   وجود قانون لإلحصاء -

 يمثل البرنامج الوطني لإلحصاء آلية -

تنسيق لألنشطة اإلحصائية في 

الوزارات والمؤسسات كافة، ويعتبر 

م الموارد اداة تقييم فاعلة ألستخدا

  المالية والبشرية

 يمثل المعهد الوطني لإلحصاء اداة -

للحوار والتشاور بين منتجي 

  .ومستخدمي البيانات اإلحصائية

 يعمل المجلس الوطني لإلحصاء على -

تأمين متابعة إنجاز البرامج 

  .اإلحصائية وتقييمها

 تم اعداد البرنامج الوطني لإلحصاء -

ج في ضوء نتائ) 2011 – 2007(

تقييم البرنامج السابق من حيث 

األوليات واألهداف، ومن خالل 

مناقشات مستفيدين بين منتجي 

  ومستخدمي البيانات اإلحصائية 

 تأهيل الهياكل اإلحصائية العمومية -

من خالل احداث المدرسة العليا 

لإلحصاء واطالق برامج نموذجية 

  .للتأهيل اإلحصائي

  عزم الهياكل اإلحصائية وسعيها-

  .الحثيث للتطوير اإلحصائي

 البرمجة اإلحصائية أن مفهوم   -

  غير واضح بالقدر الكافي 

 وجود نقص في المعلومات -

اإلحصائية عالية الجودة المطلوبة 

ألصحاب القرار والمسؤولين عن 

  .السياسة األقتصادية 

 بعض الصعوبات في المفاهيم -

والتصانيف والمصطلحات 

  .اإلحصائية والتكنولوجية

 نقص في التغطية والشمول -

والتوعية في مجاالت إحصائية 

  :تتطلب التطوير منها

 إحصاءات الهجرة الدولية •

اإلحصاءات التربوية والتعليم  •

 .العالي

 التكوين المهني والتشغيل •

اإلحصاءات األقتصادية  •

 والمالية والقطاعية

 البحث العلمي والتكنولوجيا •

 إحصاءات الدخل واألستهالك •

ت األجتماعية اإلحصاءا •

والثقافية والصحية 

 والسياحة

  .النقل واألتصاالت •

في ظل أقتصاد سوق  -

متحرك ومنفتح يستوجب 

التركيز على تحليل 

المعلومات اإلحصائية 

  .ودقتها

 عدم توفير المتطلبات -

المادية والبشرية 

والتكنولوجية لتنفيذ 

البرنامج الوطني 

   2011لإلحصاء لغاية 

 على    تبقى نقاط الضعف

حالها وتعرقل تحقيق 

  .اهداف البرنامج

  

التحسينات وتنفيذ إن اجراء

التوصيات الواردة في 

البرنامج الوطني لإلحصاء 

في مختلف المجاالت 

توصية ) 41(والبالغة 

يضمن تحقيق الطموحات 

واألهداف المنشودة في 

  البرنامج
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 ) 3(جدول رقم  تابع 

م اإلحصائية العربيةنقاط القوة والضعف والتحديات في النظ  
النظام اإلحصائي  الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

المكتب المركزي . 1  سورية

  لإلحصاء

مكاتب اإلحصاء . 2

في الوزارات 

  والمؤسسات

مديريات اإلحصاء . 3

  .في المحافظات

   وجود تشريع إحصائي-

المركزي    تشكيل مجلس ادارة للمكتب -

لإلحصاء برئاسة رئيس هيئة تخطيط 

  .الدولة

 األلتزام بأهمية اإلحصاء في رسم  -

السياسات  وتوفير مصدر دائم  

وموثوق لإلحصاءات في المجاالت 

  المختلفة

 توفير الدعم المالي للعمل اإلحصائي -

من خالل تخصيص نسبةواحد بااللف 

من الموازنة األستثمارية في الوزارات 

  .ح األنشطة اإلحصائية لديهالصال

 بناء استراتيجية شاملة للتطوير -

اإلحصائي وانشاء فريق لمتابعة 

  .تنفيذها

  تتضمن األستراتيجية اإلحصائية -

الجديدة انتاج وتوفير إحصاءات عالية 

الجودة تلبي حاجات مستخدميها، اضافة 

إلى تحديد خمسة ابعاد للنظام 

  .اإلحصائي

  

النظام اإلحصائي بأن  تقر الحكومة -

غير قادر على تلبية األحتياجات 

  .بشكل كامل

 ضعف القدرات اإلحصائية في  -

معالجة وتخزين ونشر المعلومات 

  اإلحصائية

  الحاجة لتطوير الموارد البشرية -

في مجال بناء المهارات وتحسين 

  .دخل الموظفين

 الحاجة لمأسسة عمليات التشاور -

يانات والتشاركية مع مستخدمي الب

  .اإلحصائية

 المعرفة والوعي اإلحصائي غير -

  .كافي

   قلة المعرفة والوعي -

 تأثير اإلحصائي لهما

سلبي على النظام 

  .اإلحصائي

 محدودية الطلب على -

المعلومات اإلحصائية 

  .وتطبيقاتها

 ضرورة تطبيق -

استراتيجية بناء القدرات 

اإلحصائية ووضع 

برنامج متكامل للتطوير 

 ينسجم مع اإلحصائي

خطة التنمية األقتصادية 

  .واألجتماعية في القطر

  

إن تطبيق استراتيجية بناء 

القدرات اإلحصائية للسنوات 

  وفقاً 2010 – 2006

للبرنامج المعد لهذا الغرض 

فيه الضمانة لتحقيق اهداف 

  .األستراتيجية اإلحصائية
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  ) 3(جدول رقم  تابع 

نظم اإلحصائية العربيةنقاط القوة والضعف والتحديات في ال  
النظام اإلحصائي  الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

سلطنة 

  عمان

المديرية العامة . 1

  لإلحصاءات األجتماعية

المديرية العامة . 2

  لإلحصاءات األقتصادية

مركز المعلومات . 3

  والنشر 

الوحدات اإلحصائية في .4

  ت الحكوميةالمؤسسا

اللجنة األستشارية . 5

  لإلحصاء

   وجود تشريع احصائي -

 تعتبر مديريتا اإلحصاء ومركز -

المعلومات والنشر المنتج 

الرئيسي لإلحصاءات الرسمية 

وأن مديريات التخطيط هي اكثر 

الجهات الحكومية المستخدمة 

  للبيانات اإلحصائية

 وجود مديريات اإلحصاء -

رة يؤثر والتخطيط بنفس الوزا

  ايجاباً على العمل اإلحصائي

 قيام المؤسسات الحكومية -

بتطوير سجالتها وادواتها لجمع 

البيانات يساعد في انتاج بيانات 

  .دقيقة 

 تشكيل لجنة استشارية لإلحصاء -

تتولى المهمة التنسيقية يدعم 

  . العمل اإلحصائي

 الحاجة للتطوير المستمر -

للتشريعات المنظمة للعمل 

  صائياإلح

 الحاجة لتطوير طرق واساليب -

النشر اإلحصائي والحصول على 

المعلومات في ضوء التطور 

الحاصل في تقنية المعلومات 

  واألتصاالت

 النقص في التخصيصات -

اإلحصائية والتقنية وخاصة في 

  .المستويات العلمية العليا

 صعوبة جذب الموظفين ذوي -

الكفاءات العالية واألحتفاظ بهم 

  . الحوافز الماديةلضعف

 عدم تفعيل بعض المواد القانونية -

وعدم تحديد المهمة للجهات 

  .المختصة بصورة واضحة

 في مجال األنتاج -

اإلحصائي يتطلب توفير 

بيانات إحصائية عن البيئة 

والموارد الطبيعية والسياحة 

والقوى العاملة ومستوى 

المعيشة واألنتاج الصناعي 

 واألستثمار واإلحصاءات

  الخ.....المالية

 في مجال تنمية القدرات -

اإلحصائية قلة نصيب العمل 

اإلحصائي من األنفاق 

الحكومي والنقص في 

الموارد البشريةاإلحصائية 

  .بشكل عام

يمكن اعتبار النظام 

اإلحصائي لسلطنة عمان 

بحسب وثيقة األستراتيجية 

اإلحصائية نظاماً متقدماً 

لوضوح اسلوب اعداد 

جية بتفاصيلها، وأن األستراتي

توفير مستلزمات تنفيذ 

النشاطات والمشاريع 

الواردة في خطتها التنفيذية 

فيه الضمانة لتحقيق اهداف 

  .األستراتيجية
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  ) 3(جدول رقم  تابع 

 نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية
النظام اإلحصائي  الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات  نقاط الضعفأهم أهم نقاط القوة 

  

  قطر
  جهاز قطر لإلحصاء .1

االدارات الحكومية التي  .2

تنتج احصاءات خاصة 

  .بها

   وجود تشريع احصائي - 

 تم وضع األستراتيجية لتعزيز -

القدرات اإلحصائية في النظام 

  اإلحصائي 

  توفير الموارد المالية لبناء -

  القدرات اإلحصائية 

اإلحصاء عمليات  يتولى جهاز -

  التنسيق اإلحصائي

 تشكيل لجنة استشارية -

  لإلحصاء

  

 اليزال النظام اإلحصائي غير قادر -

على إعداد المعلومات اإلحصائية 

الجيدة بمواعيد ثابته تتطلبها عمليات 

إتخاذ القرارات في المجاالت 

  المختلفة

 اإلحصاءات المتوفرة التستجيب -

لشروط الطلب بشكل مناسب 

  .خدميهالمست

 جودة المعلومات اإلحصائية -

المتوفرة محددة من حيث المنهجيات 

والتحليل واليزال الوصول اليها 

  .محدوداً

   المهارات اإلحصائية غير كافية-

  . نقص في الوعي اإلحصائي-

 النقص في الموارد -

  البشرية 

 توفير األمكانات لوضع -

وتنفيذ األستراتيجيات 

  الفرعية 

نفيذ  المساعدة لت-

استراتيجية لتعزيز 

القدرات اإلحصائية في 

  .البالد

 ضمان عمليات -

واجراءات التنسيق في 

  .العمل اإلحصائي

أن ضمان تنفيذ خطة العمل 

مرهوناً بتوفير المستلزمات 

فيها قلة بما في ذلك الموارد 

المتيسرة والقيود العملية، 

وأن تنفيذ هذه الخطة هو من 

مسؤولية جهاز اإلحصاء 

مؤسسات األعضاء في وال

  .النظام اإلحصائي الوطني
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  ) 3(جدول رقم  تابع 

 نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية
النظام اإلحصائي  الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

القمر 

  المتحدة

   االدارة القومية لإلحصاء -

سام اإلحصاء في  اق-

الوزارات والمؤسسات 

  .الحكومية

 تم نشر خريطة طريق -

ألستراتيجية قومية لتطوير 

  اإلحصاءات 

 تم وضع خطة عمل إلجراء -

جميع األنشطة التي تؤدي إلى 

اعتماد مشروع األستراتيجية 

اإلحصائية من خالل تشخيص 

  .واقع النظام اإلحصائي

 االيمان بضرورة اتاحة -

ظام اإلحصائي الفرصة للن

لالستجابة لطلبات البيانات 

اإلحصئية الجيدة في الوقت 

المناسب عن طريق تحسين 

ادوات جمع وتجهيز ونشر 

المعلومات بكلف مادية بسيطة 

  .نسبياً

 البدء بوضع برنامج تدريب -

إحصائي بمستوى الدبلوم في 

  .جامعة جزر القمر

 إنشاء مرصد للعمالة الذي -

ئي سيعزز النظام اإلحصا

  .الوطني

 عدم وجود تشريعات إحصائية -

وهيكل تنظيمي رسمي لتنسيق 

  .األنشطة اإلحصائية

 ضعف الموارد المالية والبشرية -

  .الالزمة

 الحاجة إلى الدقة في المنهجية -

  .وموثوقية البيانات اإلحصائية

 انخفاض مستوى نوعية -

اإلحصاءات وصعوبة الوصول 

  .اليها

  

 عدم وجود تنسيق فني -

وعملي فعال بين جميع 

  .الجهات اإلحصائية

 عدم وجود موارد بشرية -

  .ومالية كافية

 ضعف القدرات -

المؤسسية الدارة التنمية 

  .واإلحصاء

من اجل ضمان تنفيذ 

األستراتيجية الوطنية 

لتطوير اإلحصاءات يتطلب 

تأسيس جهاز يسمح 

بمشاركة الجهات الفاعلة في 

انتاج واستخدام البيانات 

ائية بصيغة نظام اإلحص

وطني إحصائي المركزي، 

واعطاء األولوية في انتاج 

المؤشرات ذات الصلة 

بالتنمية األقتصادية 

واألجتماعية، على أن يتم 

توفير الموارد المادية 

  .والبشرية المطلوبة
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  ) 3(جدول رقم  تابع 

 نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية
 اإلحصائي النظام الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

  

  

  فلسطين

 
الجهاز المركزي  .3

 لإلحصاء 

المجلس األستشاري  .4

 لألحصاءات  الرسمية

الدوائر اإلحصائية في  .5

الوزارات والمؤسسات 

  .الرسمية

  

   وجود تشريعات إحصائية-

 وجود المجلس األستشاري -

  .ةلإلحصاءات الرسمي

   متانة واستقاللية الجهاز-

 وجود دوائر إحصائية متمثلة -

بالجهاز المركزي لإلحصاء 

ودوائر اإلحصاء في 

  المؤسسات الرسمية 

 يتم وضع برامج األستراتيجية -

وفق المعايير الخاصة باعداد 

األستراتيجيات اإلحصائية 

  .وبالقدرات المحلية 

 يتم تنسيق العمل اإلحصائي -

ز المركزي من قبل الجها

  لإلحصاء

 األهتمام بتعزيز القدرات -

  .اإلحصائية

  

 ضعف األمكانات والموارد المالية -

لتمويل النشاطات اإلحصائية 

  واألعتماد على التمويل الخارجي

 عدم تمكن جهاز اإلحصاء من -

الحصول على المساعدة الفنية 

الالزمة العداد األستراتيجية 

  اإلحصائية بوقت مبكر 

ة المرافق المخصصة  محدودي-

للتدريب ومحدودية المعدات 

  والوسائل المتوفرة

 عدم استجابة الجهات الراعية -

ألعداد األستراتيجية لتوفير 

 المساعدات الفنية في الوقت المناسب 

 محدودية توفير بيانات السجالت -

  االدارية وتدني جودتها

 المعرفة المحدودة بالنظام -

  .اإلحصائي الوطني

  

رار األحتالل  استم-

  األسرائيلي

 العامل الزمني والظروف -

السياسية التي اعاقت 

العمل في انجاز 

األستراتيجية في الوقت 

  المحدد لها

 عدم توفر الخبرات -

المحلية ذات القدرة 

العالية على إعداد 

األستراتيجية اإلحصائية 

  وعدم ضمان التمويل

 التغيير المستمر في -

البرامج اإلحصائية 

 طلبات الجهات بحسب

  .ذات العالقة

  

أن توفير الموارد المالية 

الكافية والمساعدة الفنية من 

الجهات الراعية العداد 

األستراتيجيات يضمن تحقيق 

األهداف لألستراتيجية 

اإلحصائية من خالل خطة 

  .العمل التنفيذية المقنرحة لها
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  ) 3(جدول رقم  تابع 

  النظم اإلحصائية العربيةنقاط القوة والضعف والتحديات في
النظام اإلحصائي  الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

االدارة المركزية . 1  الكويت

  لإلحصاء 

اقسام اإلحصاء في . 2

الوزارات والمؤسسات 

  الحكومية

 يتم العمل اإلحصائي وفق -

القوانين والقرارات الصادرة 

  .بشأنه

تتخصص كل ادارة إحصائية  -

في جوانب إحصائية معينة 

ويندرج تحت كل مجال 

إحصائي رئيس مجموعة من 

األنظمة الفرعية تشكل في 

مجموعتها النظام اإلحصائي 

  في البلد

 تطوير سياسة نشر وتبادل -

المعلومات بطريقة النشر 

األلكتروني وعبر الشبكة 

  العالمية للمعلومات

حصائية  تطوير الممارسات اإل-

لتتالئم مع متطلبات النظام 

العام لنشر البيانات بهدف 

تحقيق جودة البيانات 

  .اإلحصائية

 تطوير األنظمة اإلحصائية -

لزيادة مرونتها والتعامل 

  .المباشر من قبل المستخدم

 الحاجة ألعادة بناء هيكلية العمل -

  اإلحصائي 

 أن اليتم تنفيذ األعمال اإلحصائية -

  ل مؤقته بواسطة فرق عم

 ضعف تعاون مصادر البيانات -

  اإلحصائية

   نقص الوعي اإلحصائي-

 بناء وتطوير القدرات -

  اإلحصائية الوطنية

 نقص الكوادر -

المتخصصة بسبب نقص 

  المحفزات

   قلة الوعي اإلحصائي -

 التأكد على األرتقاء -

  بجودة العمل اإلحصائي

أن توفير مستلزمات تنفيذ 

حقيق األستراتيجية يضمن ت

اهدافها بما في ذلك تطوير 

  .القدرات اإلحصائية الوطنية
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) 3(جدول رقم  تابع   

 نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية
النظام اإلحصائي  الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

عية الهيئة للجنة الشعبية  تب-  الهيئة العامة للمعلومات  ليبيا

العامة التي من شأنها أن تدعم 

  اعمالها اإلحصائية 

 قامت الهيئة بوضع برنامج -

تدريبي لرفع مستوى مهاراتهم 

  وقدراتهم الفنية 

 العمل على إنشاء مركز -

  .للتدريب اإلحصائي 

 تبني الهيئة لمشروع الميكنة -

االدارية ومشروع المنظومة 

  الجغرافية

 على رفع مستوى الوعي  العمل-

اإلحصائي من خالل اقامة 

الندوات العلمية والمؤتمرات 

بشكل مستمر واصدار 

النشرات الدورية وانشاء مكتبة 

  .الكترونية بالهيئة

  

 الحاجة الصدار قوانين وقرارات -

  .لتفعيل التشريعات اإلحصائية

 الحاجة ألعادة النظر بالهيكل -

ع التنظيمي للهيئة بحيث تكون جمي

مراكز المعلومات التابعة للقطاعات 

  .المختلفة تابعة للهيئة مباشرة

 الحاجة النشاء فروع جديدة للهيئة -

   2012  - 2008خالل السنوات  

التأخير في إصدار القوانين 

أو القرارات التي تضمن 

تقوية دور الهيئة في 

تعزيز القدرات 

  .اإلحصائية في الدولة

إن توفير األمكانات 

ة للهيئة لتنفيذ المطلوب

المشروعات اإلحصائية بما 

في ذلك الدعم المادي 

واصدار القوانين والقرارات 

المطلوبة يضمن تحقيق 

اهداف األستراتيجية 

اإلحصائية للسنوات         

2008 – 2012.    
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  ) 3(جدول رقم  تابع 

 نقاط القوة والضعف والتحديات في النظم اإلحصائية العربية
ام اإلحصائي النظ الدولة

 الرسمي 

 المالحظات أهم التحديات أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة 

 الجهاز المركزي -  اليمن

  لإلحصاء 

 مكاتب اإلحصاء في -

  المحافظات 

 مجلس الجهاز المركزي -

  لإلحصاء

 وجود اطار قانوني لإلحصاء -

تم بموجبة بناء نظام إحصائي 

موحد يلبي احتياجات التنمية 

  .لتطورات الفنيةويواكب ا

 اعادة صياغة الهيكل التنظيمي -

للجهاز المركزي لإلحصاء في   

  1995عام 

 المهام والمسؤوليات ألنشطة -

الجهاز ووظائف المسؤولين 

  األساسيين محددة بشكل واضح

 مسؤلية الجهاز في اقرار -

البيانات المنتجة من قبل 

  .المؤسسات االخرى

 يعمل الجهاز على بناء نظام -

برامج إحصائية لتدريب و

  .موظفي اإلحصاء

  

 ضعف األمكانات المادية -

  المخصصة لألعمال اإلحصائية

 األعتماد على التبرعات -

  والمساعدات التي يقدمها المانحون 

 أثار الصعوبات التي واجهت -

الجهاز اإلحصائي عند دمج جهازين 

إحصائيين مختلفين في اسلوب ونظام 

إلى التباين العمل اإلحصائي، اضافة 

  .في اعداد الموظفين

 صعوبة احداث تناسق في سير -

األنشطة اإلحصائية بما في ذلك 

اصالح الكادر الوظيفي وتنفيذ 

  .العمليات اإلحصائية

 معظم األصالحات في الجهاز لم -

يتم تنفيذها بعد، وفيما يخص الكوادر 

  .مازالت تحت التنفيذ

 مواجهة النظام اإلحصائي -

ملية التوفيق تحدياً في ع

بين اسلوبين مختلفين في 

العمل وفي الهيكل 

التنظيمي بعد الوحدة 

  اليمنية

 استمرار األعتماد على -

المساعدات الخارجية في 

تنفيذ اعمال إحصائية 

اساسية ضمن خطط 

وبرامج الجهاز المركزي 

  .لإلحصاء

اذا ما تم اكمال تنفيذ 

األصالحات والتغيرات 

الالزمة على النظام 

حصائي وتوفير متطلبات اإل

تنفيذ البرامج اإلحصائية 

الواردة في الخطة 

األستراتيجية لإلحصاء يمكن 

تحقيق اهداف األستراتيجية 

بمستوى مناسب لالسباب 

  .المشار اليها
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 الرؤية والرسالة لألستراتيجية اإلحصائية 8.3
لرؤية المتمثلة باألرتقاء بمستويات األنتاج اكدت معظم األستراتيجيات األحصائية العربية على تحديد الرسالة وا 

  :واألستخدام للبيانات اإلحصائية عالية الجودة من خالل

  تعزيز التنسيق بين مكونات النظام اإلحصائي في كل بلد  -

 أستيعاب التطور الحاصل في األساليب والمنهجيات اإلحصائية  -

طلوبة في مواعيدها المحددة وتعزيز تيسير حصول مستخدمي البيانات اإلحصائية على البيانات الم -

 حسن استخدامها

 .أتباع أليات ضبط الجودة للبيانات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدولية -

وبالتالي تهدف رؤية األستراتيجية الوطنية لتطوير العمليات اإلحصائية في اية دولة عربية إلى تحقيق نظام إحصائي 

ة لحاجات مستخدمي البيانات اإلحصائية عالية الجودة لدعم إتخاذ وطني متناسق ومتكامل قادر على األستجاب

  .القرارات المستندة على األدلة في مجاالت التقدم األقتصادي واألجتماعي

  .يبين الرؤية والرسالة وفرص التطور في األستراتيجيات اإلحصائية العربية) 4(الجدول رقم 
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ي األستراتيجيات اإلحصائية العربيةالرؤية والرسالة وفرص التطور ف  
األستراتيجية  الدولة

 اإلحصائية

 المالحظات فرص التطور الرسالة الرؤية

  

 األردن
  

األستراتيجية 

الوطنية لإلحصاء 

2008 – 2012   

  

الوصول إلى نظام إحصائي وطني 

  .كفوء وفعال 

  

العمل على تطوير النظام اإلحصائي 

ة ولتلبية األردني ألنتاج البيانات الجيد

األحتياجات المتنوعة، وتوفيرها لمتخذ 

  .القرار في الزمان والمكان المناسبين

  

 إسناد مجلس الوزراء العداد -

وتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير 

العمل اإلحصائي وتوفير البيئة 

من خالل عملية اصالح -المناسبة له

  القطاع العام 

 الخبرة المكتسبة لدى موظفي دائرة -

اءات العامة يمكن استغاللها اإلحص

  .في تطوير النظام اإلحصائي

 زيادة األهتمام بتوفير بيانات -

حصائية دقيقة وشاملة يمكن أن ا

لى توفير التمويل الالزم لتنفيذ اتؤدي 

األستراتيجية، اضافة ما تقدمة الدول 

المانحة من دعم ألنتاج اإلحصاءات 

  .ونشرها

  

يبدو ان اصدار قانون جديد 

م العمل اإلحصائي لتنظي

وتطبيقة بفاعلية بما يتناسب 

مع توصيات تنفيذ 

األستراتيجية اإلحصائية 

وخطة العمل المنبعثة عنها، 

 لتحقيق اهداف فيه الضمانة

األستراتيجية اإلحصائية في 

  .األردن

  

  تونس
البرنامج الوطني 

  لإلحصاء 

2007 – 2011   

 إستجابة البرنامج الوطني -

   2011 – 2007لإلحصاء 

 إلى األحتياجات المختلفة من 

المعلومات اإلحصائية عالية الجودة 

لفائدة مستخدمي البيانات واصحاب 

القرار والمسؤولين عن السياسات 

  .األقتصادية واألجتماعية

معطيات ل  بيانات إحصائية وضع-

اقتصادية واجتماعية ثابتة وواضحة 

ومعده بطريقة علمية واتاحتها 

 الدولة والمؤسسات لمستعمليها من قبل

  .والباحثون في مختلف المجاالت

 يعتبر وضع خطة خماسية -

 لتكوين 2011- 2007للسنوات 

وانتداب األطر اإلحصائية العليا 

والمتوسطة من المكونات األساسية 

لبرنامج التأهيل اإلحصائي في اطار 

برنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة 

  . األوربي–والتعاون التونسي 

تنفيذ التوصيات الخاصة أن 

بالعمليات اإلحصائية 

المبرمجة في اطار البرنامج 

 فيه 2011-2007الوطني 

الضمانه لتطوير المنتوج 

اإلحصائي كماً وكيفاً، 

وتوفير البيانات اإلحصائية 

  .ونشرها في الوقت المناسب
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ية العربيةالرؤية والرسالة وفرص التطور في األستراتيجيات اإلحصائ  
األستراتيجية  الدولة

 اإلحصائية

 المالحظات فرص التطور الرسالة الرؤية

استراتيجية التطوير   سورية

   2010 – 2006اإلحصائي 

 توفير البيانات الموثوقة لتأمين -

المعلومات اإلحصائية المطلوبة 

التي يتم استخدامها من قبل 

الجميع في األغراض المختلفة ، 

  .إحصائي كفوءضمن اطار نظام 

  التمكن من انتاج إحصاءات عالية -

الجودة واتاحتها للجميع بطريقة 

يسهل استخدامها، اضافة إلى توفير 

المؤشرات اإلحصائية التي تخدم 

متخذي القرارات وراسمي 

السياسات، والموظفين الحكوميين 

وقطاع األعمال والباحثين في الوقت 

  .المناسب

إن استفادة جميع األدارات 

اإلحصائية من بنية تحتية 

متطورة وبيئة عمل مناسبة 

تؤدي إلى توفير البيانات 

اإلحصائية المطلوبة هي 

فرصة لبناء نظام إحصائي 

  .وطني كفوء

إن توفير البيانات اإلحصائية 

الموثوقة وعالية الجودة 

لمتخذي القرارات وراسمي 

السياسات إضافة إلى 

مستخدمي البيانات 

من اإلحصائية األخرى، 

خالل بنية تحتية متطورة 

وبيئة عمل جيدة، تضمن 

تحقيق اهداف استراتيجية 

  .بناء القدرات اإلحصائية

األستراتيجية اإلحصائية   عمان

- 2006لسلطنة عمان 

 والخطة التنفيذية 0202

   2010 -2006األولى 

  األرتقاء بمستويات إنتاج واستخدام

البيانات اإلحصائية من خالل 

مكونات النظام التنسيق بين 

اإلحصائي وتوظيف التطور في 

الطرق االحصائية وتقنية 

المعلومات بما يؤمن حصول 

المستخدمين عليها وتحسين 

  .استخدامهم لها 

توفير بيانات ومعلومات إحصائية 

عالية الجودة ألرتقاء بمستويات 

استخدامها في التخطيط والبحث 

وإتخاذ القرارات من خالل نظام 

  .متطورإحصائي وطني 

التوسع في التعليم والتدريب 

اإلحصائي واستخدام تقنية 

المعلومات يمكن أن يؤدي 

إلى تأهيل القوى العاملة 

اإلحصائية الستيعاب 

التطور الحاصل في 

المنهجيات اإلحصائية 

وتقنية المعلومات ونسخيرها 

في تطوير العمل 

  .اإلحصائي

إن األستمرار في تطوير 

التشريعات اإلحصائية 

وسيع مجاالت التعليم وت

والتدريب اإلحصائي وتوفير 

الدعم المالي والعمل على 

زيادة الوعي بأهمية البيانات 

اإلحصائية بحسب المعطيات 

الواردة في الخطة التنفيذية 

فيه الضمانه لتحقيق 

األهداف الواردة في 

  .األستراتيجية اإلحصائية
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طور في األستراتيجيات اإلحصائية العربيةالرؤية والرسالة وفرص الت  
األستراتيجية  الدولة

 اإلحصائية

 المالحظات فرص التطور الرسالة الرؤية

 خطة اإلحصاءات - فلسطين

الفلسطينية 

 – 2001للسنوات
2010   

 ورقة عمل عن -

تجربة فلسطين في 

إعداد األستراتيجية 

اإلحصائية، مقدمة 

للمنتدى الثالث لتعزيز 

اإلحصائية القدرات 

  .العربية في اليمن

 األستراتيجية الوطنية -

  لإلحصاءات الرسمية 

2009 - 2013  

  

 توفير نظام إحصائي متطور -

من خالل اطار عمل قوي 

وخطة اجرائية لبناء القدرات 

اإلحصائية الالزمة لتلبية 

األحتياجات للبيانات 

اإلحصائية الحالية 

والمستقبلية، والوصول إلى 

 متكامل كفوء نظام إحصائي

وفعال وقادر على التجاوب 

مع المتطلبات اإلحصائية 

للتنمية الوطنية الشاملة، 

ومتفاعل مع المحيط األقليمي 

  .والدولي

 العمل على تطوير نظام إحصائي -

متقدم يلبي الطلب على البيانات 

اإلحصائية المتنوعة وفق برامج 

إحصائية محددة، في اطار خطة 

ة اإلحصاءات الفلسطيني

   2010 – 2001للسنوات

 انتاج اإلحصاءات الرسمية -

المنسقة التي تواكب احتياجات 

المستخدمين الحالية على الصعيد 

الوطني والدولي في اطار من 

الشفافية وبطريقة مناسبة باألعتماد 

على افضل الممارسات اإلحصائية 

.  

إن تشكيل فريق وطني العداد 

األستراتيجية اإلحصائية مؤلف 

قطاعين العام والخاص من ال

ممن لهم عالقة بأنتاج 

واستخدام البيانات اإلحصائية، 

وقيام فريق العمل بتحديد 

الخيارات األستراتيجية 

واألولويات اإلحصائية ووضع 

األطار العام لألستراتيجية،  

فيه الضمانه ألنجاز 

األستراتيجية الوطنية 

لإلحصاءات الرسمية في 

فلسطين، واكتساب الخبرة 

مناسبة ألعداد هذه ال

  .األستراتيجيات مستقبالً

 إن توفير الدعم  المالي والفني -

لفريق العمل المكلف باعداد 

األستراتيجية الوطنية لإلحصاءات 

الفلسطينية وفق األطار العام وبموجب 

المعايير المحددة لها، يضمن اعداد 

  األستراتيجية المطلوبة 

 كما إن توفير مستلزمات تنفيذ -

ة األجرائية التي تشمل البرامج الخط

اإلحصائية المختلفة، يؤدي إلى تحقيق 

  .اهداف األستراتيجية

األستراتيجية الوطنية   قطر 

لتطوير اإلحصاء في 

   2013- 2008قطر  

 تحقيق نظام إحصائي وطني 

متناسق ومتكامل يستجيب 

لحاجات مستخدمي المعلومات 

اإلحصائية عالية الجودة، 

دعم عمليات واستخدامها في 

إتخاذ القرارات في مجاالت 

التطور األقتصادي 

  .واألجتماعي

تنطوي األستراتيجية اإلحصائية 

على رؤية ورسالة واطار جودة 

واهداف، فتحدد الرسالة ّمن نحن 

وماذا نفعل، اي التصميم على 

تحقيق الرؤية الرساء دعائم نظام 

إحصاء وطني من خالل تحديد 

ية اهداف استراتيجية إحصائ

  .وتوفير مستلزمات تنفيذها

توفر القوة المالية وفرص 

التوظيف واألحتفاظ بالموظفين 

وتوفير البنية التحتية المتطورة 

للعمل اإلحصائي، والقدرة 

على تحقيق منجزات إحصائية 

مهمة في فترات قصيرة، تسهم 

  .في تطوير العمل اإلحصائي

إن تحقيق نظام إحصائي متناسق 

اجات مستخدمي ومتكامل يستجيب لح

المعلومات اإلحصائية عالية الجودة 

من خالل الدعم المستمر للنظام 

اإلحصائي وتوفير مستلزمات العمل 

اإلحصائي وفقاً للطموحات الواردة في 

الخطة التنفيذية فيه الضمانه لتحقيق 

  .اإلحصائيةاهداف األستراتيجية 
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األستراتيجيات اإلحصائية العربيةالرؤية والرسالة وفرص التطور في   
األستراتيجية  الدولة

 اإلحصائية

 المالحظات فرص التطور الرسالة الرؤية

القمر 

 المتحدة 

األستراتيجية الوطنيو 

لتطوير اإلحصاء 

  للسنوات 

2008 -2012   

نشر خريطة طريق ألستراتيجية 

قومية لتطوير اإلحصاءات 

تشمل نظام معزز لجمع وتحليل 

 اإلحصائية في اطار البيانات

  .مؤسسي المركزي متطور

تشخيص ضعف النظام اإلحصائي 

الوطني يتطلب صياغة استراتيجية 

وطنية لتطوير اإلحصاءات وبناء 

نظام إحصائي له القدرة على 

األستجابة للطلب على البيانات 

  .اإلحصائية

تعتمد فرص النظام اإلحصائي 

الوطني على الوضع الوطني 

لتعزيز القدرات والدولي الصالح 

  .اإلحصائية

إن توفير الدعم المالي والفني 

واستعداد المنظمات الدولية 

والدول المانحة لبناء القدرات 

اإلحصائية الوطنية يساعد في 

توفير النظام اإلحصائي 

  .المطلوب

استراتيجية قطاع  الكويت

اإلحصاء والتعداد 

  للسنوات 

2006/2007 – 

2009/2010   

إلحصاء أن يكون قطاع  ا

والتعداد المرجع األساس 

للمعلومات اإلحصائية الدقيقة 

  والشفافة في الدولة

تلبية احتياجات مستخدمي الييانات من 

خالل جمع وتصنيف البيانات 

اإلحصائية وانتاجها رقمياً ومعلومات 

محدثة ومعبرة عن خصائص 

المجتمع ونشاطاته في مختلف مناحي 

  الحياة

  

  

 تم إعتماد اسلوب النشر

االلكتروني للبيانات اإلحصائية 

 ، وكان 2002اعتباراً من عام 

من أهم مالمح هذا التطور 

إصدار التقارير اإلحصائية عن 

العديد من الظواهر والمتغيرات 

  .األقتصادية ةاألجتماعية

أن تنفيذ المشاريع واألجراءات 

الواردة في استراتيجية قطاع 

اإلحصاء والتعداد وفق 

ة في األوليات المحدد

األستراتيجية فيه الضمانه 

لتحقيق األهداف األستراتيجية 

  .للقطاع

األستراتيجية الوطنية  ليبيا

  للعمل اإلحصائي

الوصول ألهداف من شأنها دعم  

العمل اإلحصائي من خالل 

تنظيم الهيكلية الخاصة بالهيئة 

العامة للمعلومات بما يضمن 

توفير البيانات اإلحصائية 

  قت المناسبالمطلوبة في الو

تمكين الهيئة العامة للمعلومات من 

تنفيذ مشاريع إحصائية تدعم 

إستراتيجية السياسة العامة للدولة 

  .بمختلف المجاالت

إن سعي الهيئة ألصدار قرار 

تكون بموجبة جميع مراكز 

المعلومات تابعة لها، ويجعل منها 

مسسة بحثية اضافة إلى قيامها 

دورية بتنفيذ البرامج اإلحصائية ال

بأستخدام األساليب العلمية 

والتكنولوجية، وتنفيذ برامج 

لتدريب الموظفين كلها تساعد في 

  .بناء نظام إحصائي متقدم

إن تنفيذ المشاريع اإلحصائية 

  المقترحة خالل الفترة 

 اضافة إلى 2012 – 2008

مشاريع الدراسات اإلحصائية 

وتنفيذ المقترحات الواردة في 

اإلحصائي استراتيجية العمل 

يجعل من الهيئة العامة 

للمعلومات جهازاً إحصائياً 

  .متقدماً
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 الرؤية والرسالة وفرص التطور في األستراتيجيات اإلحصائية العربية
األستراتيجية   الدولة

  اإلحصائية

  المالحظات  فرص التطور  الرسالة  الرؤية

الخطة األستراتيجية   اليمن

  لإلحصاء

2006 – 2110  

بناءوتطوير نظام إحصائي موحد 

يلبي احتياجات التنمية من 

البيانات والؤشرات اإلحصائية 

ويواكب التطورات الفنية 

  .المستمرة

إن الجهاز المركزي لإلحصاء 

مسؤول عن اقرار البيانات 

اإلحصائية المنتجة من قبل مؤسسات 

رسمية اخرى والتأكد من صحتها ثم 

ى مهامة اجازة نشرها، باألضافة إل

األساسية في انتاج اإلحصاءات من 

خالل التعدادت والمسوحات 

اإلحصائية المختلفة، فضالً عن  

  .تطوير القوى العاملة اإلحصائية

إن بناء قدرات إحصائية من 

خالل برنامج عمل فعال 

قادر على األستجابة 

لمتطلبات مستخدمي البيانات 

اإلحصائية يتطلب إعتماد 

قعية بناًء ميزانية تمويلية وا

على الكلف التنفيذية الواردة 

في الخطة األستراتيجية 

األحصائية  وتوفير التمويل 

  .الالزم لها

إن توفير متطلبات تنفيذ 

األستراتيجية اإلحصائية من 

موارد مالية وبشرية يضمن  

تحقيق اهداف األستراتيجية 

في بناء نظام إحصائي 

  .فعال
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  في األستراتيجيات اإلحصائية العربيةاألهداف الكلية والجزئية  9.3

إن جميع األستراتيجيات اإلحصائية العربية البد وان تحتوي في مضمونها اهدافاً عامة 

واساسية تمثل األهداف األستراتيجية اإلحصائية أو العامة في البالد، ومن الطبيعي أن تتبع تلك 

رى مكملة للهدف األستراتيجي األهداف اهدافاً جزئية أو وسيطة أو فرعية أو تفصيلية اخ

األحصائي باألضافة إلى اهداف اخرى ذات صلة بالهدف األستراتيجي مع المبادرات المناسبة 

غير أن بعض األستراتيجيات اإلحصائية العربية المعروضة امامنا ال . لتنفيذ تلك األهداف

العربية األخرى وبما تجزء تلك األهداف وال تحددها بالسياق المألوف والمتبع من قبل الدول 

  .ينسجم مع اليات اعداد األستراتيجيات األحصائية

ومن خالل استعراض األستراتيجيات موضوع البحث يمكن إيجاز أهم األهداف اإلستراتيجية 

  :واألهداف الفرعية أو الجزئية والتي تمثل القاسم المشترك لتلك األهداف وكما يلي

  األهداف الفرعية أو الجزئية  )تيجيةاإلسترا( األهداف العامة أو الكلية 

  
 
تحديث واستدامة النظام اإلحصائي  .1

وتمكينة من تقديم أفضل البيانات 

اإلحصائية عالية الجودة والموثوقة 

  .وتلبية الطلب عليها

تحديث التشريعات اإلحصائية ووضع . 1

األنظمة التي تسهل تنفيذ العمليات اإلحصائية 

  بكفاءة عالية 

ل اإلحصائي وتطوير البنى مأسسة العم. 2

  التحتية للنظام اإلحصائي 

تشجيع البحث العلمي في مجاالت .  3

  اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

  تحسين تدفق الموارد المالية . 4

  
 
تحسين نوعية البيانات اإلحصائية  .2

وتطوير منهجيات العمل اإلحصائي 

وتنسيق العمليات اإلحصائية، وتلبية 

دمين بأحصاءات احتياجات المستخ

  .رسمية موثوقة

  .الدقة والمصداقية والشفافية لإلحصاءات الرسمية.1

الشمولية واالتساق والتوقيت المناسب في أنتاج . 2

  البيانات اإلحصائية وترويج أستخدامها 

توثيق البيانات اإلحصائية وتلبية احتياجات . 3

  مستخدميها 

ة تقنية تحسين استخدام المعلومات اإلدارية وانظم. 4

  المعلومات 

االستمرار بتقييم المخرجات اإلحصائية واقتراح . 5

استراتيجيات لتطوير النظام اإلحصائي وضبط جودة 

  البيانات اإلحصائية
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  األهداف الفرعية أو الجزئية  )اإلستراتيجية(األهداف العامة أو الكلية 

  
 
 
  تنمية القدرات اإلحصائية  .3

   المعلومات تعزيز البنية االساسية لتقنية .1

تنمية الموارد البشرية اإلحصائية واالهتمام  .2

 بالتدريب والتأهيل اإلحصائي

 توفير الدعم المالي لألنشطة اإلحصائية .3

منح الحوافز المناسبة لإلحصائيين بمختلف  .4

  .تخصصاتهم لضمان استقرارهم الوظيفي

  
 
زيادة الوعي اإلحصائي ودعم  .4

  المعرفة اإلحصائية 

  اءات وزيادة استخدامها تعزيز اهمية اإلحص .1

توثيق العالقة بين الشركاء في العمل  .2

 اإلحصائي 

  تطوير ادارة المعرفة اإلحصائية .3

  

  
 
  تطوير أساليب النشر اإلحصائي  .5

تطوير طرق وادوات نشر البيانات  .1

  اإلحصائية وتسهيل اساليب الحصول عليها

تحسين نوعية خدمة مستخدمي البيانات  .2

 اإلحصائية 

البيانات اإلحصائية بين كفالة انسياب  .3

 المنتجين والمستخدمين لها 

تعزيز العالقة بين األجهزة اإلحصائية  .4

  العربية والمنظمات الدولية 

  

وزيادة في التوضيح والتحليل يالحظ أن األستراتيجيات اإلحصائية العربية قد ركزت في مجملها 

جة الفعلية لتلك األهداف، ويتوقف على محاور هامة تتضمن األهداف العامة والفرعية، وفقاً للحا

اختيار المحاور ألي استراتيجية على التحليل المتعمق لألوضاع القائمة التي تشملها تلك 

األستراتيجيات، وأن اختالف األوضاع اإلحصائية العربية يؤدي إلى تنوع المحاور التي تتضمنها 

 يسي في أستراتيجية إحصائية لدولة مافوجود محور رئ. األستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية

اليعني أن تلك الدول التعاني من مشاكل تندرج ضمن ذلك المحور بما يتضمن من أهداف وبرامج 

كهدف رئيسي أول " تحديث واستدامة النظام اإلحصائي"إحصائية فعلى سبيل المثال، فقد ورد محور 

ئيسي الثالث في األستراتيجية اإلحصائية في األستراتيجية اإلحصائية األردنية، وكان الهدف الر
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لليمن والهدف الوحيد لألستراتيجية اإلحصائية لجزر القمر، ولم يرد هذا الهدف بشكل رئيسي في 

األستراتيجيات اإلحصائية للدول األخرى مع انه ورد ضمن سياق البرامج واألنشطة اإلحصائية 

وهكذا بالنسبة لألهداف .  اإلحصائية األخرىالمزمع تنفيذها ضمن الخطط التنفيذية لبعض األجهزة

الرئيسية والفرعية األخرى، كالتشريعات الداعمة للعمل اإلحصائي، والعمل المؤسسي وتحسين 

ذلك نشر نوعية وكمية البيانات اإلحصائية المنتجة، وتعزيز القدرات اإلحصائية والموارد البشرية وك

 إنها وردت في األستراتيجيات األحصائية في الدول يالحظوالبيانات واتاحتها للمستخدمين كافة 

  .العربية بمحاور مختلفة، ولكنها تقع ضمن اطار األستراتيجيات اإلحصائية لتلك الدول

كما تعددت األهداف الفرعية لكل محور من المحاور التي تضمنتها األستراتيجيات اإلحصائية 

العمل اإلحصائي، ومأسسة العمل العربية حيث ركزت على تحديث التشريعات التي تحكم 

اإلحصائي وتطوير البنية التحتية للنظام اإلحصائي، وتطوير القدرات البشرية، وتشجيع البحث 

العلمي، وتطوير مفهوم الحاكمية اإلحصائية من خالل التركيز على نوعية البيانات، وتحسين تدفق 

ات العمل اإلحصائي ومراعاة انسجامها كما تضمنت األهداف الفرعية تطوير منهجي. الموارد المالية

وغطت األهداف . وتعزيز العالقة مع األجهزة اإلحصائية العربية واألجنبية والمنظمات الدولية

الفرعية مواضيع على قدر كبير من األهمية كموضوع الدقة والمصداقية والشفافية، وتوقيت توفير 

وتلبية األحتياجات المتجددة للمستخدمين، وخلق البيانات، والشمولية واألتساق في انتاج البيانات، 

وعي عام حول اهمية اإلحصاءات، وتطوير اساليب نشر اإلحصاءات الرسمية، وتحسين التنسيق 

بين منتجي ومستخدمي البيانات، وتبني ودعم مبدأ الجودة لتطوير اإلحصاء، واعتماد مبادئ األمم 

لى العديد من األهداف الفرعية التي تعزز القدرات المتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية، اضافة إ

وألهمية األهداف الرئيسية التي وردت في األستراتيجيات اإلحصائية . اإلحصائية في الدول العربية

  :في الدول العربية حسب الدول نجملها في الجدول اآلتي
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)5(جدول رقم   

  الدول العربيةاألهداف الرئيسية لألستراتيجيات اإلحصائية في بعض

  الدولة  األهداف الرئيسية لألستراتيجية
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

تحديث واستدامة   األردن

  النظام اإلحصائي
تحسين نوعية 

وكمية البيانات 

  المنتجة

زيادة الوعي 

  اإلحصائي
استخدام 

التكنولوجيا في 

  العمل اإلحصائي

          

تأهيل الهياكل   تونس

  اإلحصائية العمومية
لبيانات تطوير ا

والمؤشرات 

  اإلحصائية

دعم استعمال 

المصادر االدارية 

لتطوير األنتاج 

  اإلحصائي ونشره

المتابعة 

اإلحصائية 

لألهداف األنمائية 

لأللفية 

واإلحصاءات 

  الجهوية

انتاج معلومة 

إحصائية محل ثقة 

وذات جودة عالية 

  بأقل التكاليف

تطويرالموارد 

  البشرية
تطوير 

اإلحصاءات 

ة األقتصادي

  القطاعية

تطوير اإلحصاءات 

األقتصادية األجمالية 

والنقدية والمالية 

والديون ومتابعة 

  الظروف األقتصادية

األهتمام 

بالمواضيع 

اإلحصائية 

  األلفية

امتالك المؤسسات   سورية

واألجهزة اإلحصائية 

سلطات وصالحيات 

قانونية واضحة 

المعالم، وتتعاون 

جميعاً لتقديم افضل 

  الخدمات

صاءات اإلح

الرسمية موثوقة 

  ومفيدة

اإلحصاءات 

الرسمية سهلة من 

حيث مكان تواجدها 

والوصول اليها من 

  حيث فهمها

يتمتع جميع 

األفراد والجهات 

المزودة للبيانات 

بالوعي الكامل 

ألهمية 

اإلحصاءات 

ويقدمون 

المعلومات 

  الصحيحة طوعاً

استفادة جميع 

المؤسسات 

اإلحصائية من 

 بنية تحتية وبيئة

  عمل جيدة

الموارد البشرية 

مصدر القوة 

. الرئيسي للنظام

تضمن ادارة 

الموارد البشرية 

والمالية المناسبة 

ان يكون عدد 

الكادر البشري 

  كافياً، بحيث

يتم تحفيزهم 

وتأهيلهم وتدريبهم 

  باستمرار
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 )5(جدول رقم تابع 

يةاألهداف الرئيسية لألستراتيجيات اإلحصائية في بعض الدول العرب  

  الدولة  األهداف الرئيسية لألستراتيجية
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

سلطنة 

  عمان

دقة (تعزيز جودة

وشمول وحسن 

توقيت وقابلية 

المنتجات ) المقارنة

  اإلحصائية

تطوير النشر 

اإلحصائي 

وخدمات 

  المستفيدين

تنمية القدرات 

  اإلحصائية

زيادة الوعي 

بالدور الهام 

للبيانات 

والمعلومات 

ئية في اإلحصا

التخطيط واتخاذ 

 القرارات

          

توفير الكوادر  فلسطين

اإلحصائية المدربة 

والقادرة على انتاج 

واستخدام 

اإلحصاءات بكفاءة 

  واقتدار

دعم وتطوير 

األبحاث 

والدراسات 

اإلحصائية أو 

المستندة إلى 

  اإلحصاءات

تقديم الخدمات 

األستشارية في 

المجال اإلحصائي 

لكافة المؤسسات 

  لسطينيةالف

تعزيز العالقات 

مع الجامعات 

ودعم الدراسات 

واألبحاث الجامعية 

 والعلمية

تعزيز وزيادة 

الوعي اإلحصائي 

في المجتمع 

  الفلسطيني
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 )5(جدول رقم تابع 

 األهداف الرئيسية لألستراتيجيات اإلحصائية في بعض الدول العربية

  الدولة  األهداف الرئيسية لألستراتيجية
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

تلبية الطلب على   قطر

المعلومات 

اإلحصائية والحاجة 

إلى البيانات 

  األستكمالية

اضفاء الطابع 

المؤسسي على 

المعايير 

المنهجية 

والجودة 

  اإلحصائية

تقوية المؤسسات 

اإلحصائية تنظيماً 

  وبناء القدرات

تحسين التنسيق بين 

منتجي البيانات 

والتعاون من جانب 

ياناتمزودي الب  

تعزيز المعرفة 

اإلحصائية من 

خالل التوعية 

  والتعليم

توسيع نشر 

البيانات وزيادة 

  منفعة البيانات

تصميم وتنفيذ 

األستراتيجيات الفرعية 

في المجاالت الرئيسية 

االزمة ألنجاز 

األهداف األستراتيجية 

  الرئيسية

    

جزر 

  القمر

بناء نظام إحصائي 

وطني المركزي 

  ومتكامل

               

تفعيل فرق العمل   الكويت

اإلحصائي ألنجاز 

المهام والنشرات 

اإلحصائية في 

  موعدها

بناء وتطوير 

القدرات 

اإلحصائية بما 

يزيد فاعليتها 

  %50بنسبة 

تفعيل قانون 

اإلحصاء بما يعزز 

الدور اإلحصائي 

عموماً ودور االدارة 

بشكل خاص ونشر 

  الوعي اإلحصائي

تطوير وسائل جمع 

ائية البيانات اإلحص

استخدام التقنيات /

اآللية في التطبيقات 

الحاجة / اإلحصائية 

إلى تطوير النشرات 

 اإلحصائية للقطاع

تفعيل اسلوب 

االدارة 

والتخطيط في 

  االدارة
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 )5(جدول رقم تابع 

 األهداف الرئيسية لألستراتيجيات اإلحصائية في بعض الدول العربية

  الدولة  يجيةاألهداف الرئيسية لألسترات
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

دعم العمل   ليبيا

اإلحصائي من خالل 

المقترحات 

باستصدار القوانين 

  والقرارات

تنظيم الهيكلية 

  الخاصة بالهيئة

الرفع من كفاءة 

العاملين في مجال 

اإلحصاء واجراء 

  مشاريع

ادخال التقنيات 

واستخدام احدث 

األساليب في 

 األعمال اإلحصائية

نشر الوعي 

ئي لدى اإلحصا

  عامة الناس

اجراء مشاريع 

إحصائية لتوفير 

بيانات من شأنها 

أن تدعم موقف 

استراتيجية 

السياسة العامة 

  داخل الدولة

      

تنفيذ   اليمن

األستراتيجيةاألوسع 

للتخفيف من الفقر 

وتحقيق النمو 

األقتصادي المستدام 

  المولد للوظائف

دعم انشطة 

  البناء المؤسسي

بناء نظام إحصائي 

حد يلبي مو

األحتياجات 

الحكومية فيما 

  يخص التنمية

مواكبة التغيرات 

والتطورات الفنية 

 المستمرة

مسؤولية 

األشراف على 

اقرارالبيانات 

اإلحصائية 

من قبل المنتجة 

المؤسسات 

األخرى والتأكد 

من صحتها ثم 

  .اجازة نشرها

تطوير الكوادر 

العاملة لدى 

الجهاز ولدى 

مؤسسات الدولة 

بأهمية والتعريف 

اإلحصاءات لعملية 

  تخطيط التنمية

بناء نظم وبرامج 

إحصائية لتدريب 

موظفي اإلحصاء في 

الديوان العام والفروع، 

باألضافة إلى مسؤولي 

اإلحصاء في الحكومة 

والتعاون مع الجهات 

  .ذات العالقة
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   المواصفات العامة لألستراتيجيات اإلحصائية العربية10.3
يات اإلحصائية لبعض الدول العربية بالشمول والتكامل من حيث المنهجية واألسلوب األستراتيجتتصف 

واأللية المستخدمة في إعداد األستراتيجية اإلحصائية من بين الدول العربية التي قدمت استراتيجياتها 

ة اإلحصائية وعددها عشر دول كما سبقت األشارة إلى ذلك، في حين تقتصر األستراتيجيات اإلحصائي

لدول عربية آخرى على خطوط عامة وموجزة ألوضاع اجهزتها اإلحصائية ونظرتها المستقبلية 

  .للتطورات المطلوبة مع عناوين للمشاريع واألعمال اإلحصائية المستهدفة

  

  اهم مقومات النظم اإلحصائية في األستراتيجيات اإلحصائية العربية. 4
دول العربية اشارات واضحة إلى األهمية التي توليها األنظمة تضمنت معظم األستراتيجيات اإلحصائية في ال

اإلحصائية لضرورات تحديث التشريعات اإلحصائية وفقاً للتطورات والتحوالت األقتصادية واألجتماعية 

والسياسية في كل دولة اضافة إلى أهمية توفير األطر الفنية اإلحصائية الالزمة لتنفيذ البرامج اإلحصائية 

 ذلك عن طريق انشاء مراكز تدريب إحصائية تتبع األجهزة اإلحصائية او باألستفادة من الفرص سواء كان

التدريبية المتاحة داخل كل بلد او خارجه، فضالً عن التركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات عن طريق 

م المعرفة التكنولوجية تأسيس دوائر او اقسام لتكنولوجيا المعلومات في كل جهاز إحصائي إضافة إلى تعمي

كما أن األجهزة اإلحصائية . لإلحصائيين واستخدامهم األجهزة والمعدات الحديثة في جميع العمليات اإلحصائية

حريصة على ضمان جودة البيانات اإلحصائية وكفاءة نشرها من خالل برامج ومشاريع الخطط التنفيذية 

لتأكيد على أهمية إتباع األسلوب التحليلي في معالجة البيانات لألستراتيجيات اإلحصائية العربية، اضافة إلى ا

اإلحصائية الناتجة عن األعمال اإلحصائية المختلفة، وفيما يلي خالصة تحليلية عن أهم التطورات الحاصلة 

 :في األنظمة اإلحصائية ضمن أطر األستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية

   تحديث النظم اإلحصائية1.4
 في عدد من األستراتيجيات اإلحصائية العربية التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات التي تحكم العمل ورد

قوانين اإلحصاء النافذة بما يضمن إجراء تعديالت جوهرية على الهياكل اإلحصائي عن طريق تعديل 

ستقالل األداري والمالي التنظيمية لبعض األجهزة واألدارات اإلحصائية في الدول العربية بحيث تتمتع باأل

وتشكيل مجالس ولجان تنسيقية تشارك فيها اآلطراف ذات العالقة، من منتجي ومستخدمي المعلومات 

اإلحصائية ومنح األجهزة اإلحصائية الصالحيات المطلوبة، اضافة إلى تعديل تشريعات المؤسسات الشريكة 

حصائية التي تنتجها، مع التأكيد على إجراءات في انتاج اإلحصاءات لضمان الحصول وأستخدام البيانات اإل

  :، وفيما يلي تحليالً ألوضاع النظم اإلحصائية في الدول العربيةضبط جودة المعلومات اإلحصائية



 40

 2003لسنة ) 8(قانون اإلحصاءات رقم   في االردن فقد اشارت األستراتيجية اإلحصائية بوجود قصور في -

 اإلحصاء الوطني غير مفعلة واهمها ما يخص تشكيل اللجنة األستشارية ألن بعض المواد المتعلقة بنظام

خلو القانون من نص حول األستقالل االداري وتنسيق العمل بين الدائرة والمؤسسات األخرى اضافة إلى 

بعض المؤسسات تتضمن  والمالي لدائرة اإلحصاءات العامة اضافة إلى عدم وجود نصوص في قوانين

  .ائية تتولى إنتاج وتوفير البيانات اإلحصائية حول نشاطاتهاإنشاء وحدات إحص

التنمية في البالد امن مع مخطط ز يت2011- 2007 وفي تونس فأن البرنامج الوطني لإلحصاء للسنوات -

لنفس الفترة، وأكد البرنامج على وجود هيكل إحصائي موحد لكل وزارة وتحديد جهة اتصال واحدة فيها 

، وهذا قد ساعد في عمليات التنسيق اإلحصائي، ومع ذلك فأنه يتطلب متابعة عملية لألغراض اإلحصائية

  .اصالح النظام اإلحصائي مستقبالً عن طريق مزيد من التنسيق الداخلي والخارجي

شريعات، غير أن كثيراً من  وبالنسبة لسورية فأن األستراتيجية اإلحصائية قد اشارت إلى كفائة وأهلية الت-

النصوص والمفاهيم اليتم التقيد بها من الناحية العملية وبخاصة مايتعلق بأليات التنسيق والتعاون بين المكتب 

المركزي لإلحصاء والوزارات والمؤسسات األخرى، وأن هناك ازدواجية في العمل اإلحصائي، مما دعى 

  .استراتيجي لبناء القدرات اإلحصائية في سوريةهدف إلى أن تكون قضايا التنسيق والتعاون 

 والالئحة التنفيذية له التي تخضع للمراجعة المستمرة لتدارك 2001 اما في عمان فأن قانون اإلحصاء لعام -

أي قصور في التشريعات، تضمن حسن تطبيق القانون في العديد من المجاالت اإلحصائية، ولكن التطبيق 

يدل على وجود قصور في التطبيق بسبب عدم تفعيل بعض مواده وضعف األلتزام بها،  الفعلي لمواد القانون

ممثلين للشركاء كافة في اللجنة فضالً عن عدم وضوح المهام المنوطة بكل جهة، اضافة إلى عدم اشراك 

  .األستشارية وفروعها

ات العامة في عام  وبخصوص مسيرة النظام اإلحصائي الفلسطيني فبالرغم من صدور قانون اإلحصاء-

 ، وتم األعتماد 2005 األ أن تطبيقة الفعلي قد تم من خالل اصدار اللوائح التنفيذية لمواده في عام 2000

في تنفيذ األستراتيجية اإلحصائية على التخطيط متوسط المدى واعداد برامج إحصائية لكل ثالث سنوات 

ناًء علية تم اعداد األستراتيجية الوطنية لتطوير وب.في نهاية كل مرحلةفضالً عن إجراء تقييم ومراجعة 

 باعتبار أن النظام اإلحصائي الوطني يشمل الجهاز المركزي 2013 – 2009اإلحصاءات الرسمية للفترة 

لإلحصاء ومنتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية، وأن النظام اإلحصائي يؤكد على األستمرار في التطوير 

  .وتكامل المصادر اإلحصائية

 بموجب القرار 2007ر النظام اإلحصائي في قطر، فأن تأسيس جهاز اإلحصاء في عام  وبالنسبة لتطو-

 وهو يشمل 1980 بدالً من الجهاز المركزي لإلحصاء الذي تأسس في عام 2007لسنة ) 25(األميري 

مية خاصة جميع البرامج اإلحصائية الرسمية بالرغم من أن مؤسسات حكومية اخرى تُجري إحصاءات رس

لكن الجهاز يعتبر المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية ومسؤول عن انشاء نظام وطني لإلحصاء . بها
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ه لألغراض المختلفة، كما تضمنت األستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء مسؤولية دعم وتطوير برامج

  .وحدة اإلحصاء في كل مؤسسة تصدر إحصاءات رسمية

 1963لإلحصاء في عام  في الكويت، فبالرغم من إنشاء االدارة المركزية  اما تطور نظام اإلحصاء-

عملها يتم بموجب قرارات وزارية، وهي المرجع اإلحصائي والحاقها بمجلس التخطيط اال أن تطور تنظيم 

الرسمي وعليها مسؤولية توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية الالزمة ألتخاذ القرارات، وأن نصوص 

ية لتفعيل مواد القانون بما  كافية لتمكين المختصين من جمع البيانات ولكن يتطلب التوصل إلى ألالقانون

يضمن عمل النظام اإلحصائي، ويتطلب ايضاً اعادة بناء الهيكل التنظيمي الدارة هذا النشاط باتجاة تكوين 

  .وحدات داعمة لتطوير العمل اإلحصائي

مر المتحدة فبالرغم من عدم وجود تشريعات إحصائية وهيكل رسمي  وفيما يخص النظام اإلحصائي في الق-

إلى الوطني الضعيف جداً  لتنسيق األعمال اإلحصائية، اال أن الدراسات التشخيصية للنظام اإلحصائي

ضرورة تمكينة من األستجابة للطلب على البيانات اإلحصائية، من خالل تحسين ادوات جمع وتجهيز ونشر 

  .ة إلى توفير القوى العاملة اإلحصائية الالزمةالمعلومات، اضاف

فأن النظام الوطني للمعلومات الحالي يعتمد على قرار إعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات لسنة  وفي ليبيا -

وقرارات لتفعيل قوانين  المقترحات بشأن اصدار الذي يقضي بدعم العمل اإلحصائي من خالل 2006

 للسعي لجعل الهيئة مؤسسة بحثية علمية، واعادة تنظيمها لتكون مراكز المعلومات السابقة اضافةالقوانين 

  .التابعة للقطاعات المختلفة تابعة لها

 في اليمن، بأنه قد تم إجراء تعديالت 2010 -2006 وجاء في الخطة األستراتيجية لإلحصاء للسنوات -

 بما يضمن تلبية 2003اواخر عام جوهرية على الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لإلحصاء في 

األحتياجات الحكومية من البيانات اإلحصائية الغراض التنمية األقتصادية ةاألجتماعية، ويكون الجهاز 

 في تعزيز تهتنتجها المؤسسات األخرى، إضافة إلى مسؤوليمسؤوالً عن اقرار البيانات اإلحصائية التي 

وتضمن التنظيم الجديد تحديد مسؤوليات وصالحيات . اهمية اإلحصاءات في عمليات تخطيط التنمية

المسؤولين في الجهاز كافة اال إنه يالحظ أن التنظيم الجديد للجهاز يتكون من عدد كبير من االدارات العامة 

الشك في امكانية توفير األطر باألضافة إلى الوكيل والوكالء المساعدين وادارات اخرى، مما يجلب 

  .ختصاصات المطلوبة ألشغال الوظائف بحسب التنظيم الجديدالفنيةالعليا في األ

  

 التدريب والتأهيل اإلحصائي  2.4
 بالنظر ألهمية التدريب والتأهيل اإلحصائي البد من إنشاء مراكز تدريب في األجهزة واالدارات اإلحصائية 

فيها مراكز تدريب التي التتوفر فيها هذه النشاطات وتفعيل دور تلك المراكز في األجهزة التي تتوفر 

إحصائية، من أجل توفير فرص التدريب للعاملين في مجاالت اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وذلك 
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لضمان تطوير القدرات اإلحصائية في البالد، كما ان عمليات تطوير القدرات البشرية اإلحصائية يقتضي 

الدول العربية تتضمن التعرف على اعداد أن تتم وفق إجراءات تتوالها األجهزة واألدارات اإلحصائية في 

واختصاصات العاملين في المجاالت اإلحصائية والعمل على توصيف وظائفهم، اضافة إلى تحديد 

األحتياجات من القوى العاملة لكل من األجهزة اإلحصائية ودوائر اإلحصاء في الوزارات والمؤسسات 

العربية من خالل لذا فقد اهتمت معظم الدول .زمة لهاالحكومية، والعمل على وضع البرامج التدريبية الال

األجهزة وتوفير المستلزمات أجهزتها اإلحصائية بمهمات التدريب والتأهيل اإلحصائي بعد اكتمال بناء تلك 

  .المادية والبشرية لها، فأنعكس هذا النشاط في معظم األستراتيجيات اإلحصائية العربية

 بأن صدور قرار مجلس الوزراء 2012 – 2008يجية الوطنية لإلحصاء  في األردن، ورد في األسترات-

 يوفر فرصة كبيرة ألعداد وتنفيذ األستراتيجية اإلحصائية بجميع مكوناتها من أجل تجاوز 2005لعام 

تطور العمل اإلحصائي ومنها األهتمام بالعاملين في المجاالت اإلحصائية من العقبات التي تواجة معظم 

في األعمال اإلحصائية عن طريق  ورفع قدراتهم الفنية والمحافظة على استمرارهم حيث تأهيلهم

كما أن تأسيس مركز التدريب اإلحصائي في دائرة . المحفزات المناسبة وهذا ماتم فعالً في الفترة األخيرة

الؤهلة اً سيساعد دون شك في رفد النظام اإلحصائي باألطر اإلحصائية المدربة واإلحصاء العامة مؤخر

  .للعمل اإلحصائي المطلوب

 قد اعطى اهتماماً كبيراً لتأهيل الهياكل 2011 – 2007 تونس، فأن البرنامج الوطني لإلحصاء  في اما-

العمومية من خالل برنامج تأهيلي يشمل المجاالت اإلحصائية كافة، فتم تأسيس المدرسة العليا اإلحصائية 

 اجراء دراسة تقييمية للموارد البشرية اإلحصائية ووضع وتنفيذ لإلحصاء وتحليل المعلومات، اضافة إلى

  .البرامج التأهيلية الالزمة لها، وهذا مايتطلبة تطوير العمل اإلحصائي في البالد

لسورية بأن التشريعات التنطوي على قواعد مهنية خاصة وهناك حاجة  وبينت األستراتيجية اإلحصائية -

ع القطاعات مما يتطلب المزيد من األهتمام والتركيز في المجاالت ماسة للتدريب اإلحصائي في جمي

لتدريبية على تطوير اإلحصاءات وتحسبن جودتها وتدريب العاملين في المجاالت اإلحصائية كافة ا

وتأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية والفنية من خالل معاهد ومراكز التدريب في دمشق وحلب والالذقية، 

تدريبية إحصائية بمستويات مختلفة بالرغم من عدم كفاية المدربين وقلة التنوع في والتي تقيم برامج 

لسنتين دراسيتين المواد التدريبية، ولكن توجد معاهد متوسطة لإلحصاء تنظم برامج تدريبية في اإلحصاء 

يعاني متاحة للجميع يمكن أن تساعد في تعزيز القدرات اإلحصائية وخاصة في المواد اإلحصائية التي 

منها الجهاز اإلحصائي الرسمي مثل تصميم العينات وطرق اعداد التقديرات ومنهجيات ضبط 

  .الخ...الجودة

وجاء في األستراتيجية ايضاً أن التدريب الفني الذي يقدمه خبراء دوليون مفيد جداً من خالل المسوح 

  .اإلحصائية التي يشاركون في تنفيذها
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 لسلطنة عمان، فجاء في اهدافها تنمية القدرات اإلحصائية من خالل تطوير  اما األستراتيجية اإلحصائية-

القدرات القائمة والجديدة وفي األنجازات تم تبني برامج لتطوير القدرات اإلحصائية للعاملين بمختلف 

مستوياتهم الوظيفية بالرغم من عدم تأسيس مركز تدريب لإلحصاء ضمن نظامها اإلحصائي وانما يتم 

  .على النظام التعليمي والتدريبي في الدولةماد األعت

 وفي فلسطين من األعتبارات التي تم اعتمادها في اعداد األستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات -

الالزمة لتوفير اإلحصاءات  هو تحديد القصور في الخبرات اإلحصائية 2013 – 2009الرسمية للسنوات 

وكان من بين األهداف األستراتيجية المعتمدة هو التطوير . ة المناسبة لهاالمطلوبة ووضع البرامج التدريبي

الفني واالداري الذي انبثق منه هدفاً تنفيذياً لتحسين سياسات الموارد البشرية والتي تشمل تحديد 

المواصفات الالزمة وسياسة تعيين الموظفين ومجاالت التدريب لكامل نشاطات النظام اإلحصائي 

عن تحديد األحتياجات التدريبية  ويكون المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي مسؤوالً الفلسطيني،

للعاملين ضمن اطار النظام اإلحصائي ووضع وتنفيذ البرامج اإلحصائية الالزمة لتعزيز القدرات 

  .اإلحصائية في البالد

يتم تنفيذها لقدرات اإلحصائية  وبالنسبة لالستراتيجية اإلحصائية في قطر، فتضمنت اهدافها أهمية بناء ا-

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

بناء القدرات المادية والبشرية فيها، بالرغم من عدم وجود مركز ليملكها الجهاز اإلحصائي غير كافية 

  .في الدولةتدريب إحصائي ضمن مكونات النظام اإلحصائي 

 اما في جمهورية القمر المتحدة، فتعترف األستراتيجية اإلحصائية بضعف شديد في النظام اإلحصائي من -

، لذا فأن إعتماد برنامج دبلوم للتدريب اإلحصائي للموظفين وانشاء جميع النواحي ومنها الموارد البشرية

  .ممرصداً للقوى العاملة يمكن أن يعزز النظام اإلحصائي لديه

 العمل على رفع مستوى 2010في الكويت لغاية عام  كما تضمنت استراتيجية قطاع اإلحصاء والتعداد -

القدرات والكفاءات اإلحصائية التي اعتبرتها من التحديات التي يعاني منها القطاع نظراً لنقص األطر 

باألحصائيين عامل  المتخصصة بسبب تسرب الخبرات بأمل أن يكون النظام الجديد الخاصاإلحصائية 

جذب للكفاءات اإلحصائية المطلوبة لتطوير العمل اإلحصائي، علماً بأن الجهاز اإلحصائي في الكويت 

في البلد واألستفادة من التدريب ليس فيه مركز تدريب إحصائي وانما يتم األعتماد على النظام التعليمي 

مين األستراتيجية مشاريع تدريب إحصائية في مواقع العمل من قبل الخبراء والمستشارين، اضافة تض

  .اخرى

 إن األستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في ليبيا تتضمن سعي الهيئة العامة للمعلومات لتحقيق هدف -

رفع كفاءة العاملين في مجال اإلحصاء من خالل برنامج لتدريب الموظفين من أجل رفع مستويات 

للدراسات العليا الدقيقة في المجاالت اإلحصائية  ذلك اتاحة الفرصة مهاراتهم وقدراتهم الفنية، بما في
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 ، ليتولى مسؤوليات التدريب 2009بشكل خاص، وسيتم انشاء مركز تدريب خاص بالهيئة خالل عام 

  .والتأهيل اإلحصائي الذي يحتاج اليه النظام اإلحصائي في الدولة

ى مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء في بناء نظم  اما األستراتيجية اإلحصائية في اليمن فأكدت عل-

 اإلحصائي، والشك بأن مركز التدريب اإلحصائي وبرامج إحصائية لتدريب موظفي اإلحصاء في النظام

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

ها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية والتي يشارك في ومنها الدورات التدريبية التي يقيم

  .معظمها متدربون من اليمن

  

    تطوير تكنولوجيا المعلومات 3.4
في جميع األجهزة واألدارات اإلحصائية في الدول العربية إن وجود دوائر واقسام لتكنولوجيا المعلومات 

بي للتدريب والبحوث اإلحصائية يعبر عن مدى اهمية كما تبين ذلك في دراسة سابقة اعدها المعهد العر

وتأثير هذه الخدمات على كمية ونوعية المعلومات التي تنتجها األجهزة اإلحصائية، لذا فأن تطوير القدرات 

الفنية الالزمه للعمل اإلحصائي يعتبر من اهم األجراءات الواجب مراعاتها من قبل األجهزة اإلحصائية عن 

جهزة والمعدات والوسائل الالزمه لتنفيذ األعمال اإلحصائية المختلفة، كما ان تطوير انظمة طريق توفير األ

ادارة المعلومات في األجهزة والدوائر اإلحصائية المختلفة له اهمية كبيرة في تطوير وتكامل العمل 

بين المؤسسات اإلحصائي، وذلك عن طريق تحديث وتطوير قواعد البيانات اإلحصائية وربطها ألياً فيما 

وقد اوضحت األستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية تقدماً في هذه .واألجهزة اإلحصائية المركزية

  :المجاالت وكما يلي

 تأكيداً على أهمية تطور الوسائل 2012 – 2008 في األردن، تضمنت األستراتيجية الوطنية لإلحصاء -

ي النظام اإلحصائي ككل، وذلك من خالل وجود بنية تحتية التكنولوجية في تعزيز القدرات اإلحصائية ف

وسبه لدى معظم المؤسسات المعنية بالعمل اإلحصائي، ة في مجال تكنولوجيا المعلومات وانظمة محنممكن

اضافة إلى وجود مواقع الكترونية لتلك المؤسسات ووجود بوابة للحكومة األلكترونية، ومع ذلك فقد تضمنت 

حصائية هدفاً رئيسياً هو استخدام التكنولوجيا في العمل اإلحصائي وهذا ماتصبو اليه األستراتيجية اإل

  .األنظمة اإلحصائية المتقدمة

 يطمح في المزيد من التطوير في 2011- 2007 فأن البرنامج الوطني لإلحصاء ، وبالنسبة لتونس-

، وإيالء األولوية لتطوير البيانات المجاالت اإلحصائية كماً ونوعاً عن طريق إستخدام التقنيات الحديثة

والمؤشرات اإلحصائية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واألتصال اضافة إلى بذل الجهود لضمان 

كما تضمن البرنامج بالنسبة للتوصيات المتعلقة باإلحصائيات . التوسع في نشر المعرفة والثقافة الرقمية
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عهد وزارة تكنولوجيات األتصال حول اعداد منهجية لمتابعة دقيقة لقطاع األقتصادية القطاعية، األشارة إلى ت

  .تكنولوجيا المعلومات واألتصال من اجل تطوير اإلحصائيات الخاصة بهذا القطاع

 في مجال بناء بينت قد 2010 – 2006 أما في سورية، فأن األستراتيجية اإلحصائية للسنوات -

 اإلحصائي عاجز عن تلبية األحتياجات الجديدة للبلد بالشكل الكامل، لذا األستراتيجية اإلحصائية بأن النظام

شرعت الحكومة بتعزيز وتحديث النظام اإلحصائي ليضطلع المكتب المركزي لإلحصاء بالدور األكبر 

للعمليات اإلحصائية ووفرت له مايكفي من أجهزة الحاسبات األلكترونية الجراء التعداد العام للسكان في عام 

إلى المسوح واألعمال والمشاريع اإلحصائية األخرى التي تضمنت انظمة معلوماتية تهدف  اضافة 2004

إلى تطوير عمليات تبادل المعلومات بين المكتب المركزي لإلحصاء والوزارات ذات الصلة لتحسين 

ت األستراتيجية كماتضمن. استخدام البيانات اإلحصائية بمزيد من الدقة والموثوقية من قبل صناع القرار

من خالل الموقع األلكتروني للجهاز اإلحصائي اهدافاً تتعلق باألستخدام األمثل للنشر األلكتروني للمعلومات 

  .اضافة إلى تطورات عديدة اخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تحققها األستراتيجية اإلحصائية

ن، ضمن المهام المنجزة في توفير البنى التحتية للدائرة  وبالنسبة لألستراتيجية اإلحصائية لسلطنة عما-

إلى المختصة بتكنولوجيا المعلومات فقد تم توفير اجهزةالحاسوب والبرامجيات ووسائل األتصاالت اضافة 

ظيف األدوات والتقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطور ورصد التمويل الالزم للعمليات اإلحصائية، اما ت

 بتعزيز جودة المنتجات صائي فكان من ضمن األهداف الجزئية للهدف الكلي الخاصفي العمل اإلح

جزئياً يتعلق بتعزيز البنية  بتنمية القدرات اإلحصائية هدفاً اإلحصائية، كما تضمن الهدف الكلي الخاص

 الواسع األساسية لتقنية المعلومات بالوحدات اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات، مما يدل على األهتمام

  . اإلحصائية المختلفةفي تقنية المعلومات في المجاالت 

 فأن وجود ادارة عامة ألنظمة المعلومات والحاسوب في التنظيم الهيكلي للجهاز ، اما في فلسطين-

المركزي لإلحصاء، تضم عدداً من الدوائر المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات لديها مايكفي من األجهزة 

ن النظام اإلحصائي من اعتبار جودة اجهزة تكنولوجيا المعلومات واألتصاالت والقدرة على الحديثة، قد مكّ

اضافة إلى توفير موقع الكتروني يعمل بشكل .  هي احدى نقاط القوة في النظام،استخدامها بطريقة علمية

فير البيانات جيد ويحتوي على معلومات إحصائية وفيرة لكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير، فضالً عن تو

اإلحصائية لمستخدميها بسهولة من خالل إنشاء مراكز الوصول للبيانات في الجهاز بدعم من العاملين في 

  .تكنولوجيا المعلومات

قد بينت نتائج عمليات تقييم اداء النظام اإلحصائي   فأن األستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء، وفي قطر-

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واألتصاالت اال أن المهارات الفنية بتوفر بنية تحتية حديثة السيما

اإلحصائية غير كافية، وستكون اجراءات المتابعة والتقييم ضمن األستراتيجيات الفرعية للموارد البشرية 

  .وتقنيات المعلومات كوسائل دعم لتحقيق اهداف األستراتيجية اإلحصائية في البالد



 46

تطوير اإلحصاء في جمهورية القمر المتحدة بأن فرص تطور راتيجية الوطنية ل وجاء في خالصة األست-

المؤثر في تحقيق اهداف األستراتيجية اإلحصائية، النظام اإلحصائي تعتمد على الوضع الوطني والدولي 

اتيجية نظراً لضعف الموارد المالية والبشرية المتاحة لبناء وتعزيز القدرات اإلحصائية، انما جاء في األستر

العامة للتنفيذ أهمية اعتماد نهج قائم على المشاركة بين منتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية لوضع جهاز 

 وتعميم إستخدام تكنولوجيا المعلومات واألتصال في نشاطاته يسمح بأنشاء نظام إحصائي المركزي متكامل،

مما يتطلب تعاون الدول العربية . اإلحصائية من المخاطر المرتبطة بتنفيذ األستراتيجية المختلفة بالرغم

  .المتمكنة مالياً وفنياً للمساعدة في تنفيذ األستراتيجية اإلحصائية

 بأنها تقوم ،في الكويت) االدارة المركزية لإلحصاء سايقاً(  اوضحت استراتيجية قطاع اإلحصاء والتعداد -

بحيث تقدم المعلومات اإلحصائية لمستخدمي بأستخدام التقنيات الحديثة في نشر البيانات اإلحصائية 

األنترنيت اضافة إلى انشاء وتطوير التعامل مع األنظمة اآللية وتطوير انظمة إحصائية آلية تسهل الحصول 

  .على البيانات اإلحصائية في الوقت المناسب

تسعى العامة للمعلومات  اما األستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في ليبيا، فجاء في اهدافها بأن الهيئة -

ألدخال التقنيات واستخدام احدث األساليب في األعمال اإلحصائية، وانها تعمل على مواكبة التطورات 

واألساليب العلمية وتكنولوجيا المعلومات وادخال التقنيات المتطورة في اعمال الهيئة اليومية اضافة إلى 

األمر الذي يتطلب مزيد من الجهد والدعم . كترونية بالهيئةمشروع المنظومة الجغرافية وانشاء المكتبة األل

  .لضمان تحقيق اهداف األستراتيجية اإلحصائية

 ، تم 2003 في اليمن وبحسب الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز المركزي لإلحصاء الذي تم اقراره في عام -

، بحيث تضمن الهيكل انشاء ادارتين اعطاء اهمية كبيرة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل اإلحصائي

عامتين احدهما للحاسبات والشبكة األلية والثانية لتحليل النظم والبرمجة، مما يدل على األهتمام الكبير 

اإلحصائية المختلفة ، وهذا ماتعول علية األستراتيجية اإلحصائية لبلوغ ألدخال المكننة في العمليات 

اال أن الهاجس الذي من المؤمل .  التقنيات الحديثة في العمل اإلحصائياألهداف المتعلقة بتقوية استخدام

األعمال قياساً إلى المهام المعهودة لتلك تجنبة خالل فترة األستراتيجية اإلحصائية هو قلة العاملين المؤهلين 

  .إلى االدارتين المذكورتين

  

   كفاءة النشر اإلحصائي 4.4
 طريق تطوير أليات وادوات نشر البيانات اإلحصائية وخدمات اإلحصائي عنإن تطوير عمليات النشر 

المستفيدين وتعزيز رضاهم بمالئمة تدفق البيانات اإلحصائية وفقاً ألحتياجاتهم فيه الضمانة لتحقيق هدف اساسي 

من اهداف األستراتيجيات اإلحصائية، كما أن ضمان انسياب البيانات اإلحصائية بين المنتجين والمستفيدين 

حقق الهدف من وراء عمليات النشر اإلحصائي، وهذا اليتم اال بتحسين وتطوير دورية انتاج البيانات ي
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اإلحصائية بحسب حاجة مستخدميها اضافة إلى زيادة الوعي اإلحصائي بوسائلة المختلفة، ومشاركة األجهزة 

زة اإلحصائية في الدول العربية وهذا ماتحاول جميع األجه. اإلحصائية في التوعية لزيادة المعرفة اإلحصائية

  :تطبيقه بمستويات مختلفة وحسب تطور أليات العمل اإلحصائي وتوفر مستلزماته، وكما يلي

 اشارت األستراتيجية اإلحصائية في األردن إلى وجود عدد كبير من المؤسسات يوجد لديها قواعد بيانات -

البيانات والمعلومات لمستخدميها بشفافية ووسائل إحصائية خاصة بنشاطاتها، وتسعى بعض المؤسسات لتوفير 

سهلة لتلبية متطلباتهم، غير أن وجود اكثر من جهة ألصدار بعض البيانات واتاحتها لمستخدميهابشكل دوري 

األمر الذي يمكن أن يتجاوز اية اشكاالت في كفاءة النشر اإلحصائي .  مسبقاًوبموجب جدول زمني معلناً

  .مستقبالً

 في 2011 – 2007 لتونس، فمن أهم التوصيات المنبثقة عن البرنامج الوطني لإلحصاء للسنوات  وبالنسبة-

مجاالت تطوير المنتوج اإلحصائي ونشرة، التأكيد على مواصلة العمل في تطوير الهياكل اإلحصائية العمومية 

 بالنوعية المطلوبة مستخدميهاومنها النشر اإلحصائي باستخدام كافة الوسائل أليصال المعلومات اإلحصائية إلى 

 مجال لضمان التقدم فيبين مختلف الهياكل اإلحصائية مع التركيزعلى تنسيق فني افضل . والوقت المناسب

  .جمع ومعالجة وتحليل المعلومات ونشرها

 وفي سورية، جاء في األستراتيجية اإلحصائية مايدل على وجود ضعف في التنظيم وتسير العمل مما يؤدي -

المتاحة بما  قصور في انتاج ونشر البيانات اإلحصائية وذلك بسبب قلة التعاون والتنسيق وضعف األمكانات إلى

في ذلك المهارات الكافية ألستخدام األساليب الحديثة في النشر اإلحصائي، وبنفس الوقت هناك بيانات إحصائية 

 األجنبية، اضافة إلى أن نشر بعض اإلحصاءات ام واحتياطي العمالتلحكومة والدين العاغير قابلة للنشر كدين 

اليتم في الوقت المناسب، وأن بعض الجهات تقوم بنشر البيانات اإلحصائية دون موافقة المكتب المركزي 

لإلحصاء، مما يتطلب تفعيل آليات انتاج ونشر البيانات اإلحصائية وخاصة من ناحية التنسيق والتعاون وتوفير 

  .بتنظيم النشر اإلحصائيالمستلزمات المتعلقة 

باب األنجازات، حصول تقدم ملموس في مجال النشر  واوضحت األستراتيجية اإلحصائية لسطنة عمان في -

سوب وتكنولوجيا المعلومات واألتصاالت، ولكن تبقى هناك حاجة للتطوير ااإلحصائي عن طريق استخدام الح

هدفاً كلياً لتطوير النشر اإلحصائي في طرق وادوات نشر لذا تضمنت األستراتيجية . المستمر في هذا الميدان

ولتحقيق هذا الهدف البد من تطوير النشرات . البيانات اإلحصائية وكفالة انسيابها فيما بين المنتجين والمستفيدين

وفقاً الحتياجات المستخدمين، وتنظيم ارشفة وتوزيع الدراسات والبحوث اإلحصائية اضافة إلى اإلحصائية 

  . اإلحصائيةين مستودع مركزي للبيانات والمعلومات، او مايعرف ببنك المعلوماتتكو

 اعتبرت األستراتيجية اإلحصائية الفلسطينية أن اشتراك الجهاز المركزي لإلحصاء في النظام العام لنشر -

صاءات الرسمية البيانات للبنك الدولي من نقاط القوة في النظام اإلحصائي الفلسطيني، اضافة إلى اتاحة اإلح

لذا . للجميع من خالل اساليب النشر اإلحصائي المختلفة، مع المحافظة على نوعية وموثوقية البيانات اإلحصائية



 48

بأجراءات تنفيذية أهمها " دامهانشر اإلحصاءات وزيادة استخ"استهدفت األستراتيجية اإلحصائية في هذا المجال 

وبناء قدرات تحليلية داخل النظام اإلحصائي وتسهيل استنخدام اعتماد استراتيجية فعالة لنشر اإلحصاءات 

  .لبيانات اإلحصائية وهذا مايعزز بناء القدرات اإلحصائية الفلسطينيةلالبيانات من قبل المستفيدين وضبط الجودة 

عية  واعتبرت األستراتيجية اإلحصائية لقطر توسيع نشر البيانات من اهدافها الرئيسية فضالً عن اهداف فر-

تتضمن توسيع امكانية الوصول للمعلومات اإلحصائية، واكمال مشروع تبادل المعلومات األلكتروني اضافة 

زيادة المنفعة لمستخدمي البيانات اإلحصائية وتحقيق توزيع واسع للمعلومات اإلحصائية بانواعها، هذا إلى 

راءات المطلوب اتخاذها وتحديد األطار وقد تضمنت الخطة التنفيذية لألستراتيجية اإلحصائية قائمة باألج

الزمني والجهة المسؤولة عن التنفيذ اضافة إلى مالحظات بشأن قياس االداء من اجل المراقبة وتقييم 

  األنجاز في األهداف األستراتيجية 

 جاء في األستراتيجية اإلحصائية للقمر المتحدة أن من بين نقاط الضعف في النظام اإلحصائي انخفاض -

كانية الوصول للبيانات اإلحصائية، غير أن التسهيالت التي توفرها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات ام

. ازالة هذا العائقيمكن أن تساعد في  واألتصاالت وبالتعاون والدعم الذي تقدمة الدول والمنظمات المانحة

 تشجيع ظروف تخزين وحفظ 2012 – 2008كما أن من بين األهداف التي تضمنتها األستراتيجية للفترة 

ونشر البيانات اإلحصائيةن باألضافة إلى اعتماد برنامج تسهيل ونشر البيانات اإلحصائية من ضمن البرامج 

  .ذات األولوية لألستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات

علومات عبر األلية  وجاء في األستراتيجية اإلحصائية للكويت انه تم تطوير سياسة نشر وتبادل البيانات والم-

 ، اضافة إلى الوسائل التقليدية للنشر اإلحصائي، بهدف الوصول إلى 2002األلكترونية اعتباراً من عام 

المعلومات اإلحصائية بكفاءة عالية ولتتالئم هذه األنجازات مع متطلبات النظام العام لنشر البيانات للصندوق 

في نشر المعلومات اإلحصائية، وذلك من اجل تلبية الدولي، فاصبح النشر األلكتروني هو األساس 

مستخدمي البيانات اإلحصائية وان االدارة المعنية مستمرة في تنفيذ تطوير عمليات النشر اإلحصائي ضمن 

  .مشاريعها في األستراتيجية اإلحصائية

التنفيذية ف او الخطط  لم يذكر صراحة في األستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في ليبيا شيئاً عن األهدا-

 2012 – 2008للنشر اإلحصائي، وانما جاء ضمن المحاور األساسية لدعم العمل اإلحصائي خالل الفترة 

يتعلق بادخال التقنيات واستخدام احدث األساليب في األعمال اإلحصائية، ومنها مشروع األرشيف محوراً 

كما  . 2009 – 2008رة بتنفيذهما خالل الفترة األلكتروني ومشروع المنظومة الجغرافية المؤمل المباش

تعمل الهيئة العامة للمعلومات على المساهمة في الوعي اإلحصائي من خالل اصدار النشرات الدورية 

  .وتحديث المطبعة لزيادة عمليات النشر اإلحصائي اضافة إلى انشاء المكتبة األلكترونية بالهيئة

جهاز المركزي اإلحصاء في اليمن ضمن الخطة األستراتيجية لإلحصاء  ورد في الهيكل التنظيمي الجديد لل-

 تأسيس ادارة عامة للترويج والنشر التي يفترض ان تكون الجهة المسؤولة عن 2010 – 2006للفترة 



 49

النشر اإلحصائي في الجهاز واذا ما تم توفير مستلزمات عمل هذه االدارة البد وان تكون قادرة عمليات 

  .والتنسيق مع االدارات اإلحصائية النوعيةلبات النشر اإلحصائي بالتعاون على تغطية متط

  

   جودة المعلومات اإلحصائية5.4
 اإلحصائية يعتمد على المبادئ األساسية المتمثلة بالدقة والجودة والفائدة والتوقيت لما كان انتاج البيانات

ا فأن اعتماد األجهزة اإلحصائية في الدول العربية المناسب وامكانية الوصول للبيانات وقابليتها للمقارنة، لذ

على هذه المبادئ، ومنها مراقبة وضبط جودة المعلومات اإلحصائية، يعتبر من اإلجراءات الواجب األلتزام 

 لذلك تم التأكيد في معظم .بها لضمان تحقيق اهداف اإلستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية

في الدول العربية على انتاج بيانات ومعلومات إحصائية ذات نوعية وجودة عالية األستراتيجيات اإلحصائية 

عصر المعلومات الحالي الذي تنوعت فيه الطلبات على البيانات اإلحصائية، واصبحت كميات في خضم 

كبيرة من البيانات متاحة لمستخدميها نتيجة لتطور تقنيات المعلومات واألتصاالت وسهولة ايصالها إلى 

أن معظم األستراتيجيات اإلحصائية التي تم األطالع عليها قد استهدفت انتاج البيانات كما .لمستفيدينا

المؤهلة للعمل اإلحصائية عالية الجودة وتستند على أفضل المعايير الدولية، نظراً لتوفر الكوادر الفنية 

فير الرغبة في تواصل العمل بتنفيذ اإلحصائي ووجود بنية تحتية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتو

 األستراتيجية اإلحصائية كما هو الحال في األستراتيجيات اإلحصائية لكل من األردن وعمان وفلسطين

  .الخ مع األخذ باألعتبار الشروط والمحددات التي ورد ذكرها في تلك األستراتيجيات.....وقطر 

  

   التحليل والبحث اإلحصائي6.4
لبحوث والدراسات اإلحصائية له أهمية ا  واالدارات اإلحصائية في الدول العربية باجراءإن قيام األجهزة

بالغة في تطوير المنتجات اإلحصائية وذلك باألستفادة من البيانات المنتجة من خالل التعدادات والمسوحات 

انات النوعية أو اإلحصائية وبالتعاون مع المؤسسات ذات العالقة التي ترفد األجهزة اإلحصائية بالبي

المتوفرة لديها سواء كانت تلك البيانات قد تم جمعها ميدانياً أو من السجالت االدارية، لذا فأن القطاعية 

زيادة األهتمام بالبحث العلمي اإلحصائي وتوسيع قاعدته ليشمل جميع النشاطات اإلحصائية وتوفير 

دوات بحث علمي متطورة وبيئة عمل مناسبة المستلزمات الضرورية له من باحثين احصائيين مؤهلين وا

بما فيها الحوافز المادية والمعنوية، كلها تؤدي إلى انتاج مخرجات إحصائية فيها المؤشرات اإلحصائية التي 

أن معظم لذا يالحظ  .يحتاج اليها متخذو القرارات والباحثون في المجاالت األقتصادية واألجتماعية
ربية قد أكدت على أهمية تحليل البيانات اإلحصائية بأستخدام التقنيات الحديثة العاألستراتيجيات اإلحصائية 

يبين اهم مقومات النظم ) 6( والجدول رقم .ونظم المعلومات المتقدمة واتاحتها للمستفيدين بالوقت المناسب

  . الدول العربيةياالحصائية في االستراتيجيات االحصائية ف
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  )6(الجدول رقم 

  نظم االحصائية في االستراتيجيات االحصائية العربيةاهم مقومات ال
  المالحظات  كفاءة النشر االحصائي  تطور تكنولوجيا المعلومات   التدريب والتاهيل االحصائي   تحديث النظم االحصائية   الدولة

  االردن

 وجود قصور فـي قـانون       -

  :اإلحصاءات فيما يتعلق بـ

  تشكيل اللجنة األستشارية •

 حصائي تنسيق العمل اإل •

 اليوجد نص قانوني حـول      -

األســتقالل المــالي واالداري 

  ات العامةلدائرة اإلحصاء

ــوانين   - ــي ق ــد ف  اليوج

ــشاء  ــزام بان المؤســسات الت

  وحدات إحصائية

 صدور قرار مجلـس الـوزراء فـي         -

 اتاح الفرصة العداد األستراتيجية     2005

، وتم التأكيد علـى المـوارد       اإلحصائية

  البشرية

بتأهيـل المـوظفين ورفـع       األهتمام   -

  قدراتهم 

   تم تأسيس مركز تدريب إحصائي-

  منح محفزات للعاملين تم  -

  

ــتراتيجية - ــي األس ــد ف ــم التأكي  ت

اإلحصائية على اهمية تطوير الوسائل     

  التقنية في العمل اإلحصائي

   وجود مواقع الكترونية للمؤسسات-

 وجود قواعد بيانات إحصائية فـي       -

ات خاصـة   عدد كبير مـن المؤسـس     

بنشاطاتها إضافة إلى بيانـات دائـرة       

   العامةاإلحصاءات

 توجد أكثر من جهة تصدر البيانات       -

لتلبية طلب مستخدميها بـشكل دوري      

  وبتوقيت معلن مسبقاً

في مجال جودة المعلومات    : اوالً

  اإلحصائية 

اعتبـــرت األســـتراتيجيات -

اإلحصائية في الـدول العربيـة      

ساسـية  األعتماد على المبادئ األ   

لإلحصاءات الرسمية بما في ذلك     

مراقبة وضبط جودة المعلومـات     

اإلحــصائية، مــن األجــراءات 

الواجب األلتزام بهـا لـضمان      

  .تحقيق اهدافها

ــم  - ــي معظ ــد ف ــم التأكي  ت

 اإلحــصائية األســتراتيجيات

   أهمية انتاج بياناتالعربية على

  تونس

 وجود هيكل لكل وزارة مع      -

  تحديد جهة اتصال واحدة

   عمليات التنسيق فعالة -

 يتطلــب متابعــة اصــالح -

  النظام اإلحصائي مستقبالً

 اعطى البرنامج الـوطني لإلحـصاء       -

 اهتماماً بتأهيل الكـوادر     2011 -2007

  اإلحصائية

   تم تأسيس المدرسة العليا لإلحصاء-

 تم اجراء دراسـة تقييميـة للمـوارد         -

البشرية اإلحصائية ووضع برامج تأهيلية     

  .لها

 طموح في المزيد من التطوير فـي        -

استخدام التقنيات الحديثة فـي اعـداد       

  البيانات والمؤشرات اإلحصائية 

 بذل جهـود فـي التوسـع بنـشر          -

  المعرفة الرقمية 

 توجد توصـيات لمتابعـة قطـاع        -

  تكنولوجيا المعلومات واألتصال

 التأكيد على مواصلة تطوير الهياكل      -

  صائياإلحصائية في مجال النشر اإلح

 استخدام كافـة الوسـائل اليـصال        -

المعلومات اإلحصائية إلى مستخدميها    

  بالنوعية المطلوبة والوقت المناسب

ــة  ــصائية عالي ــات إح ومعلوم

  .الجودة

 لوجود بنيـة تحتيـة وتـوفر        -

الرغبة واالطر الفنية المؤهلـة،     

ــتراتيجيات  ــتهدفت األسـ اسـ

اإلحــصائية لكــل مــن األردن 

  نتاجوعمان وفلسطين وقطر، ا
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  )6(الجدول رقم تابع 

  اهم مقومات النظم االحصائية في االستراتيجيات االحصائية العربية
  المالحظات  كفاءة النشر االحصائي  تطور تكنولوجيا المعلومات   التدريب والتاهيل االحصائي   تحديث النظم االحصائية   الدولة

  سورية 

   كفاية واهلية التشريعات -

ـ     د بأليـات   عملياً اليـتم التقي

التنسيق بين المكتب المركزي    

   والمؤسساتوالوزارات

 هناك ازدواجية في العمـل      -

  اإلحصائي

 مهنية  د التشريعات التنطوي على قواع    -

  خاصة

   الحاجة ماسة للتدريب اإلحصائي -

   عدم كفاية المدربين للمعاهد اإلحصائية-

   قلة التنوع في المواد التدريبية-

خبـراء دوليـون     التدريب الذي يقدمه     -

  مفيد جداً

 بالنظر لوجـود عجـز بتلبيـة        -

األحتياجات اإلحصائية الجديدة تـم     

ــزة   ــن األجه ــداد م ــوفير اع ت

األلكترونية الستخدامها في األعمال    

  اإلحصائية

 اســتخدام مناســب للنــشر   -

  األلكتروني

 وجود تطورات اخرى في مجال      -

  تكنولوجيا المعلومات

لعمل  وجود ضعف في التنظيم وسير ا      -

مما يؤدي إلى قصور في انتـاج ونـشر         

  :البيانات اإلحصائية بسبب

 قلة التعاون والتنسيق  

 ضعف األمكانات المتاحة  

ضعف المهارات الكافيـة السـتخدام       

ــشر   ــي الن ــة ف ــاليب الحديث األس

 اإلحصائي

   بعض المعلومات غير قابلة للنشر-

بيانات إحصائية عالية الجودة    

 وتستند على أفضل المعـايير    

  الدولية

 معظــم األســتراتيجيات إن -

اإلحصائية العربية قد اكـدت     

على أهمية تحليـل البيانـات      

اإلحصائية باستخدام التقنيـات    

الحديثــة ونظــم المعلومــات 

المتقدمة واتاحتها للمستخدمين   

  في الوقت المناسب

  عمان

 اللوائح التنفيذيـة لقـانون      -

اإلحصاء تضمن حسن تطبيق    

  القانون

ر فـي تطبيـق      وجود قصو  -

القانون لعـدم تفعيـل بعـض       

  المواد

   عدم وضوح المهام -

 عدم اشراك ممثلين للشركاء     -

  في اللجنة األستشارية

 تم التركيـز علـى تنميـة القـدرات          -

  اإلحصائية

 وتم تبني برنامج لتطـوير القـدرات        -

  اإلحصائية

 اليوجد مركز تدريب إحصائي خاص      -

  ضمن النظام اإلحصائي 

اد على النظـام التعليمـي       يتم األعتم  -

  والتدريبي العام

ر اجهـزة الحاسـوب     ي تم تـوف   -

والبرامجيات ووسائل األتـصاالت    

  .ورصد التمويل الالزم 

 تم توظيـف االدوات والتقنيـات       -

  الحديثة

 تم تعزيز البنية األساسية لتقنيـة       -

المعلومات بالوحدات اإلحصائية في    

  الوزارات والمؤسسات

  

  

ـ       - ال النـشر    حصول تقـدم فـي مج

  اإلحصائي باستخدام التقنيات الحديثة

 توجد حاجة مستمرة للتطوير في هـذا        -

  المجال 

 تضمنت األسـتراتيجية هـدفاً كليـاً        -

  لتطوير النشر اإلحصائي

 يتطلب تطوير النـشرات اإلحـصائية       -

  وفقاً الحتياجات المستخدمين

ين مـستودع مركـزي للبيانـات        تكو -

  والمعلومات

ل التحليـل   فـي مجـا   : وثانياً

  :والبحث اإلحصائي

 قيام األجهـزة اإلحـصائية      -

باعداد الدراسـات والبحـوث     

اإلحصائية له اهمية بالغة في     

تطوير المنتجات اإلحـصائية    

 باستخدام البيانات الناتجة مـن    

التعـــدادات والمـــسوحات 

   اإلحصائية 
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  االحصائية العربيةاهم مقومات النظم االحصائية في االستراتيجيات 
  المالحظات  كفاءة النشر االحصائي  تطور تكنولوجيا المعلومات   التدريب والتاهيل االحصائي   تحديث النظم االحصائية   الدولة

  فلسطين

 قانون اإلحصاءات    تم تنفيذ  -

   2005في عام 

 اعداد برامج إحصائية لكل     -

  ثالث سنوات

 النظام اإلحـصائي يـشمل      -

ـ    ستخدمي الجهاز ومنتجي وم

    اإلحصائيةالبيانات

 يؤكد النظام على اسـتمرار      -

  التطوير

 الستراتيجية حـددت القـصور فـي        -

  الخبرات اإلحصائية

 استهدفت األستراتيجية تحسين الموارد     -

  :البشرية عن طريق

 تحديد المواصفات للوظائف •

 سياسات التعيين •

 مجاالت التدريب •

 مركز التدريب اإلحصائي مسؤوالً عن      -

  .التعاون مع االدارة المعنية بذلك

 توجد ادارة عامـة ألنظمـة       -

المعلومات والحاسوب في الجهاز    

اإلحصائي لديها مـايكفي مـن      

  األجهزة الحديثة

 من نقاط القوة فـي الجهـاز        -

اإلحصائي جودة األجهزة التقنية    

  واستخدامها علمياً

 انشاء مراكز الوصول للبيانات     -

  اإلحصائية
  

حصائي في النظـام   اشتراك الجهاز اإل   -

  العام لنشر البيانات للبنك الدولي

   اتاحة البيانات الرسمية للجميع-

 المحافظة علـى نوعيـة وموثوقيـة        -

  البيانات اإلحصائية

ــشر - ــة لن ــاد اســتراتيجية فعال  اعتم

  اإلحصاءات

 األهتمام بالبحـث     زيادة -

العلمي اإلحصائي وتوسيع   

 هقاعدته وتوفير مـستلزمات   

ى انتاج بيانات   تؤدي حتماً إل  

ومؤشرات إحصائية تلبـي    

  .حاجة المستفيدين منها

  قطر 

 تأسيس جهاز اإلحصاء في     -

 بدالً من الجهـاز     2007عام  

  السابق

 مؤسسات حكومية اخـرى     -

  تجري إحصاءات رسمية

الجهاز مسؤول عن إنـشاء      -

نظام إحصائي رسمي وتطوير    

  برامجه

بنـاء    هدفت األستراتيجية اإلحصائية   -

   في قطرت اإلحصائيةالقدرا

 المهــارات المتــوفرة فــي الجهــاز -

  اإلحصائي غير كافية 

   عدم وجود مركز تدريب إحصائي-

 توفير بنية تحتيه حديثة فـي       -

  مجال تكنولوجيا المعلومات

   المهارات الفنية غير كافية-

 اعتماد اجراءات متابعة وتقييم     -

  تساعد في تحقيق األهداف

في  ف رئيسي  توسيع نشر البيانات هد    -

  األستراتيجية اإلحصائية

اكمــال مــشروع تبــادل المعلومــات -

  األلكتروني

   توزيع واسع للمعلومات اإلحصائية-
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  اهم مقومات النظم االحصائية في االستراتيجيات االحصائية العربية
  المالحظات  كفاءة النشر االحصائي  ر تكنولوجيا المعلومات تطو  التدريب والتاهيل االحصائي   تحديث النظم االحصائية   الدولة

القمر 

  المتحدة

ــشريعات - ــود ت ــدم وج  ع

إحصائية والهيكـل رسـمي     

  للتنسيق اإلحصائي

  النظام اإلحصائي ضعيف -

يتطلب تحسين ادوات جمـع     -

  وتجهيز ونشر المعلومات

 توفير القوى العاملة     يتطلب -

  اإلحصائية

   ضعف بالموارد البشرية-

ــامج دبلــوم إحــصائي -  اعتمــاد برن

  للموظفين

   انشاء مرصد للقوى العاملة-

 تعتمد فرص التطور على الوضع      -

الوطني والـدولي المـؤثر نظـراً       

  لضعف الموارد الالزمة

 اعتماد نهج قائم على المـشاركة       -

بين منتجي ومـستخدمي البيانـات      

اإلحصائية السـتخدام تكنولوجيـا     

  المعلومات

 الوصـول للبيانـات      انخفاض امكانية  -

  اإلحصائية

يمكن ازالة هذا العائق من خالل الدعم       -

الذي تقدمه الجهات المانحـة واسـتخدام       

  التكنولوجيا الحديثة

 اعتماد برنامج تسهيل ونشر البيانـات       -

  اإلحصائية

  

  الكويت

ــل ادارة - ــيم عم ــتم تنظ  ي

بموجـب قـرارات    اإلحصاء  

  وزارية

ــع - ــصاء المرج  ادارة اإلح

  الرسمياإلحصائي 

   نصوص القانون كافية-

  يتطلب تفعيل مواد القانون-

يتطلب اعادة بنـاء الهيكـل      -

  التنظيمي الدارة اإلحصاء

  

 العمل على رفـع مـستوى القـدرات       -

  اإلحصائية التي تعتبر من التحديات

 نقص في الكوادر اإلحصائية بـسبب       -

   الخبرات ربتس

 تأمل ادارة اإلحصاء أن يكون النظـام        -

  عامل جذب للكفاءات اإلحصائيةالجديد 

 اليوجد مركز تدريبي إحصائي ويـتم       -

األعتماد على النظام التعليمي والتـدريب      

  الموقعي

 تقوم االدارة اإلحصائية باستخدام     -

التقنيات الحديثة في نشر البيانـات      

  اإلحصائية

 انشاء وتطـوير التعامـل مـع        -

األنظمة اآللية لتـسهيل الحـصول      

صائية في الوقت   على البيانات اإلح  

  المناسب

 تم تطـوير سياسـة نـشر وتبـادل          -

 األلكترونية اعتباراً   األليةالمعلومات عبر   

 اضـافة إلـى الوسـائل       2002من عام   

التقليدية للنشر اإلحصائي لتـتالئم مـع       

متطلبات النظام العام لنشر المعلومـات      

  اإلحصائية

 االدارة المعنية مستمرة فـي تطـوير        -

ــشر اإلحــ ــات الن صائي ضــمن عملي

  .األستراتيجية اإلحصائية

  

  



 54

  

  
 

  )6(الجدول رقم تابع 

  اهم مقومات النظم االحصائية في االستراتيجيات االحصائية العربية
  المالحظات  كفاءة النشر االحصائي  تطور تكنولوجيا المعلومات   التدريب والتاهيل االحصائي   تحديث النظم االحصائية   الدولة

  ليبيا

 اإلحـصائي    يعتمد النظـام   -

على قرار اعادة تنظيم الهيئـة      

  العامة للمعلومات

ــل   - ــم العم ــب دع  يتطل

  اإلحصائي

   تفعيل القوانين السابقة-

   جعل الهيئة مؤسسة بحثية -

 اعادة تنظيم الهيئة لتـصبح      -

  مؤسسة بحثية

 تسعى الهيئـة لتحقيـق رفـع كفـاءة         -

العاملين اإلحصائيين من خالل بـرامج      

  تدريب الموظفين

جيع الدراسات العليا قي المجـاالت       تش -

  اإلحصائية

 سيتم انشاء مركز تدريب إحصائي في       -

  2009عام 

 تسعى الهيئة العامة للمعلومات -

الدخال التقنيات في األعمال 

  اإلحصائية 

 ادخال تقنيات متطورة في -

  األعمال اليومية للهيئة

 تبني مشروع المنظومة الجغرافية -

  ونية بالهيئةوانشاء المكتبة األلكتر

 ادخال التقنيـات الحديثـة واسـتخدام        -

احدث األساليب في األعمال اإلحـصائية      

من خالل مشروع األرشيف األلكتروني     

  ومشروع المنظومة الجغرافية 

   األستمرار باصدار النشرات الدورية-

 زيادة النشر اإلحصائي بعـد تحـديث        -

  المطبعة

   انشاء المكتبة األلكترونية-

  

  اليمن

تم إجراء تعديالت جوهرية     -

  على الهيكل التنظيمي للجهاز

 اقـرار   عن الجهاز مسؤول    -

البيانات اإلحصائية التي تنتجها    

  مؤسسات اخرى 

ــسؤوليات  - ــد م ــم تحدي  ت

  وصالحيات الدوائر كافة 

 يتكون التنظيم الجديد مـن      -

  عدد كبير من االدارات العامة

 الجهاز اإلحصائي مسؤول عن تدريب      -

  ن في النظام اإلحصائيالموظفي

 يوجد مركز تدريب إحصائي ويلعـب       -

  دوراً  فاعالً في توفير اإلحصائيين

 يستفيد الجهاز من الفرص التدريبيـة       -

المتاحة بما فيها البرامج التدريبية للمعهد      

  العربي لإلحصاء والبحوث اإلحصائية

 تم انشاء ادارتين عامتين احداها      -

ثانيـة  للحاسبات والشبكة اآلليـة وال    

  لتحليل النظم والبرمجة

 األهتمام كبير في ادخال المكننـة       -

  في العمليات اإلحصائية

 السؤال حـول امكانيـة تـوفير        -

  المؤهلين لهذه التقنيات

 تأسيس ادارة عامة للترويج والنـشر        -

  اإلحصائي

الدارة  أهمية توفير مستلزمات عمـل ا      -

المذكورة لتمكينها من تغطية متطلبـات      

  صائيالنشر اإلح

 اهمية التعاون والتنسيق مـع االدارات       -

  .اإلحصائية الفرعية
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 األطار الزمني لألستراتيجية اإلحصائية ومراحل تطبيقها في الدول العربية .5
إلى استراتيجية وطنية لإلحصاء متزامنة مع تطور خطط وبرامج ادركت معظم الدول العربية مدى الحاجة 

ار إن األستراتيجية الوطنية لإلحصاء تمثل ركناً اساسياً من اركان السياسة التنمية في تلك الدول، على اعتب

األنمائية في الدولة، ألنها في جميع األحوال تضع األطار الشامل للتقييم المستمر لحاجات مستخدمي البيانات 

ام إحصائي اإلحصائية وبناء القدرات اإلحصائية لتلبية تلك األحتياجات من خالل رؤية شاملة لتطوير نظ

وطني متكامل خالل فترة زمنية محددة تصل في بعض األحيان ألكثر من عشر سنوات، وفقاً ألهداف بعيدة 

المدى لإلستراتيجية اإلحصائية، ويتم تقسيمها إلى خطط وبرامج تنفيذية مدة كل منها خمس سنوات، وهذا 

وجدير . يجياتها الوطنية لألحصاءاتماتم تطبيقة من قبل العديد من الدول العربية عند وضعها ألسترات

بالذكر أن الخطط األستراتيجية ومنها األستراتيجيات اإلحصائية البد وأن تتصف بالمرونة والقدرة على 

التكيف وفقاً للمتغيرات األقتصادية واألجتماعية والسياسية في كل دولة، فيتم صياغة األنشطة والمشاريع 

  . تحقيق اهدافهالكل خطة تنفيذية احصائية بما يضمن

  

  تكاليف األنشطة اإلحصائية ومصادر تمويلها في اإلستراتيجيات اإلحصائية العربية .6
في اية دولة عربية يتوجب توفير التمويل الالزم لتنفيذ األنشطة لتحقيق اهداف األستراتيجية اإلحصائية 

يجية احصائية، وعلى الرغم من والمشاريع واألجراءات المطلوب إتخاذها خالل الخطة التنفيذية لكل استرات

ان بعض الدول العربية لم تشر إلى صعوبات أو اشكاليات في توفير التمويل الالزم، اال ان البعض األخر 

وضع مسألة توفير التمويل المطلوب شرطاً ألمكانية تنفيذ األنشطة والمشاريع واألجراءات الواردة في 

 األستراتيجيات دعوة الحكومات لتوفير التمويل المطلوب األستراتيجية اإلحصائية، فتضمنت وثائق تلك

سواء كان ذلك من مصادر تمويل داخلية بما فيها رصد المبالغ الالزمة ضمن ميزانيات األجهزة اإلحصائية 

أو ضمن ميزانيات الوزارات أو المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالنشاطات اإلحصائية المسؤولة عنها، 

  .تمويل الخارجية ضمن برامج المساعدات الفنية ذات العالقة بمثل هذه النشاطاتفضالً عن مصادر ال

وتأتي هذه التوجهات لتجاوز الصعوبات التي تواجهها العديد من األجهزة اإلحصائية التي تعاني من نقص 

نياً في التخصيصات المطلوبة لتطوير العمل اإلحصائي الذي ظل نصيبه من األنفاق الحكومي محدوداً ومتد

  .واليتناسب مع األحتياجات الحقيقية لتنفيذ البرامج اإلحصائية المطلوبة

ويذكر في هذا المجال أن احدى الدول العربية قد أصدرت قانوناً جديداً يتم بموجبة رصد نسبة واحد باأللف 

  .ية نفقات المكاتب اإلحصائية فيهامن الموازنة االستثمارية في كل وزارة لتغط
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   لتنفيذ األستراتيجيات اإلحصائية العربيةخطط العمل .7
لتعزيز القدرات اإلحصائية في أية دولة بما أن االستراتيجية اإلحصائية تعتبر كخطة بعيدة المدى  1.7

 عاماً، وألن خطة 20-15عربية، تتضمن رؤى ورسائل واهداف يستغرق تنفيذها فترة زمنية تتراوح مابين 

ات والمشروعات التي تُمكن النظام اإلحصائي من التطور وتجاوز تنفيذها تتضمن األنشطة واألجراء

 اربع  ثالث اوالصعوبات والمشاكل التي تواجهه، فأنه البد من أن تنفيذها يتم بمراحل تستغرق مدة كل منها

إلى خمس سنوات، فيتم وضع خطة عمل لكل فترة تحدد فيها األنشطة واالجراءات والمشاريع التي يتطلب 

،وفي ضوء األمكانات المادية والبشرية ي ضوء أهداف االستراتيجية اإلحصائية لتلك الدولهتنفيذها ف

  .المتاحة

قتضي أن تتضمن األهداف الكلية والفرعية مع األنشطة خطة العمل التنفيذية التي يتم وضعها ي إن 2.7

ا وتوضع بجداول واالجراءات والمشاريع التي تحقق تلك األهداف، وعادة يتم تصنيفها بحسب طبيعته

تتضمن المجاالت اإلحصائية ومكوناتها واألطار الزمني لتنفيذ كل منها مع تكاليف األنشطة والمشاريع 

كما أن هذه الخطة البد وأن تتضمن تحديداً واضحاً لدور كل جهه في تنفيذ . الواردة في الخطة التنفيذية

زمنية المحدده لها، وأن يتم إتخاذ األجراءات األنشطة والمشاريع اإلحصائية التي تخصها ضمن الفترة ال

  .ذ من أجل ضمان تحقيق اهداف الخطةالالزمة لمتابعة التنفي

  المحاور التي تتضمنها األستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية. 8
ع  التي يمكن أن تتضمنها األستراتيجية اإلحصائية والتي تعتمد على نتائج التقييم للواقتتعدد المحاور

اإلحصائية ومنهااألستراتيجيات اإلحصائية وتركز المحاور في معظم األستراتيجيات . اإلحصائي في الدولة

إحصائي وطني يكون مظلة في بعض الدول العربية على جوانب على قدر كبير من األهمية كايجاد نظام 

 تضطلع بجمع وتجهيز للعمل اإلحصائي الرسمي الذي يكون فيه الجهاز اإلحصائي الجهة الرسمية التي

ونشر البيانات اإلحصائية الرسمية واألشراف على دورية جمع البيانات وضمان عدم األزدواجية في األرقام 

  .اإلحصائية الرسمية

كما ركزت األستراتيجيات اإلحصائية في مجملها سواء العربية منها أو تلك التي اعدتها اجهزة إحصائية 

والشك أن جودة . مية على موضوع نوعية البيانات اإلحصائية وجودتهااخرى في الدول المتقدمة والنا

البيانات اإلحصائية هي الهدف الرئيسي والنهائي الي جهاز إحصائي وذلك لما للبيانات اإلحصائية من 

وترتبط جودة البيانات . اهمية في القضايا التنموية كافة وفي إتخاذ القرارات الوطنية بانواعها المختلفة

صائية بالعديد من العوامل والتي من بينها الخبرات والمهارات التي تتمتع بها الموارد البشرية العاملة اإلح

في المجال اإلحصائي ليس في الجهاز اإلحصائي فقط، بل في كافة المؤسسات الشريكة في النظام 

  .اإلحصائي الوطني
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حتية الالزمة للعمل اإلحصائي والتي تشتمل على كما ترتبط جودة البيانات اإلحصائية ايضاً بتوافر البنية الت

األجهزة التقنية وانظمة المعلومات وآليات تبادلها وكذلك مستلزمات عمليات جمع البيانات ووسائلها وكذلك 

اتباع منهجيات علمية موحدة والتوصيات الدولية من قبل كافة المؤسسات الشريكة في النظام اإلحصائي 

  .اء المقارنات المحلية واألقليمية والدوليةالوطني مما يمكن من اجر

ولدى متخذي القرارات وراسمي سياسات ويشكل محور زيادة الوعي اإلحصائي لدى الجمهور عامة 

والمخططين في المجاالت المختلفة احد المحاور التي التخلو منها أستراتيجية إحصائية حيث أن وجود هذا 

ز اإلحصائي ويساعد في توفير الدعم الالزم الذي يحتاجه الجهاز الوعي سيعزز الدور الذي يقوم به الجها

  .سواء الجانب المالي أو البشري

 الرسمية وخاصة وجود وتركز األستراتيجيات اإلحصائية في جزء من محاورها على مبادئ اإلحصاءات

ذلك قانون عصري لإلحصاء ينظم عمل الجهاز اإلحصائي وعالقته بالمؤسسات االخرى والجمهور وك

ضرورة تمتع اجهزة اإلحصاء باألستقاللية لتتمكن من ممارسة عملها بشكل فعال وبعيد عن أي تدخل من 

البيانات أي جهة، وسهولة توفير البيانات لكافة مستخدميها ووجود جدول زمني واضح للنشر ورفد 

 والتعاون الدولي في اإلحصائية بالشروحات المناسبة التي تمكن المستخدمين من فهمها واألستفادة منها

  .المجال اإلحصائي

  مدى تكامل هياكل األستراتيجيات اإلحصائية العربية .9
 سبق واشرنا في هذه الدراسة إلى أن عشر دول عربية فقط قدمت استراتيجيتها اإلحصائية، كان اعداد -

لنسبة  كما هو الحال با2010 – 2006بعضها بصيغة اطار عام الصالح النظام اإلحصائي للسنوات 

لإلحصاء في اليمن، والتي ركزت على الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز المركزي للخطة األستراتيجية 

لإلحصاء، والتي تضمنت تفاصيل دقيقة عن اختصاصات ومسؤوليات جميع المسؤولين في الجهاز 

 في عام اضافة إلى بحث اختصاصات جميع االدارات في الهيكل التنظيمي الجديد والذي تم اعتماده

2003 .   

 بمثابة األستراتيجية 2011 – 2007 وفي تونس تم اعتبار البرنامج الوطني لإلحصاءات للسنوات -

 والذي أتسم بالتركيز على مراحل اعداد البرنامج مع تقييم النجازات البرنامج السابق الوطنية لإلحصاء

. البرنامج الجديد فيما يتعلق بتنفيذ ثم التطرق الهم األستنتاجات والتوصيات . 2006 – 2002للسنوات 

وقد تم تقسيم التوصيات بحسب األنواع الرئيسة لإلحصاءات بما في ذلك اإلحصاءات الديمغرافية 

  . الخ...واألجتماعية، واإلحصاءات األقتصادية القطاعية، واإلحصاءات األقتصادية األجمالية

 بصيغة دراسة وافية 2010- 2006ة للسنوات اإلحصائية في سوري وجاءت استراتيجية بناء القدرات -

مفصلة استعرضت الوضع الراهن وتقييم نقاط القوة والضعف في النظام اإلحصائي بما في ذلك 

التشريعات والتنظيم وسير العمل والمنتجات والخدمات اإلحصائية والبنية التحتية والموارد البشرية 
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واألهداف الوسيطة ى تفاصيل عن األهداف األستراتيجية ثم تطرقت للرؤية والمهمة، اضافة إل. والمالية

والمبادرات الخاصة بتنفيذ كل هدف ثم تطرقت للفصل الخاص بتخطيط عملية التنفيذ والذي يصف 

تفاصيل عملية األنتاج اإلحصائي خالل السنوات الخمس القادمة لكل نوع من اإلحصاءات مع 

ببناء األستراتيجيات اإلحصائية، باألضافة إلى ية الخاصة األجراءات التنفيذية بتفاصيلها وحسب المنهج

الخ فضالً ...جداول تفصيلية للمشاريع واألجراءات والتوقيت الزمني وتقدير التكاليف والموارد البشرية 

  .عن ملخص تنفيذي يتضمن جميع خطوات األستراتيجية

وطنية لتطوير اإلحصاء للسنوات   فأن خالصة األستراتيجية ال  وبالنسبة لجمهورية القمر المتحدة،-

 تضمنت تحليل للنظام اإلحصائي غالباً مايستند على افتراضات معينة مع األشارة إلى 2012 – 2008

اضافة إلى ذكر نقاط القوة والضعف . التوجهات الجديدة وتطبيق بعض المشاريع المتعلقة بتمويل التنمية

 من لخاصة، فضالً عن المنتجات الرئيسية المنتظرةوفرص التطور والتحديات ثم األهداف العامة وا

النظام اإلحصائي، بعدها جاء ذكر األستراتيجيات المتعلقة باولويات اإلجراءات والبرامج ذات األولوية، 

ثم بحث تكلفة وتمويل األستراتيجية، والجزء األخر يتعلق بتنفيذ األستراتيجية وتقييمها والجزء األخير 

ويذكر أن هذه الخالصة التي جاءت بثمان صفحات قد . تبطة بتنفيذ األستراتيجيةيتطرق للمخاطر المر

  .اعتمدت السياق ذاته المتبع باعداد األستراتيجيات الوطنية اإلحصائية

 اما األستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في ليبيا فكانت بصيغة ورقة من ثالث صفحات، تتضمن -

للمعلومات وسعيها للوصول إلى األهداف المتعلقة بدعم العمل اإلحصائي السند القانوني للهيئة العامة 

 خالل السنوات  اولهما يتعلق بتنظيم القوانين والقرارات ودعم البنى التحتية للعمل اإلحصائيبمسارين

كما تم .  ، والمسار الثاني يتصل بأقامة المشاريع اإلحصائية والمحافظة على دوريتها2012 – 2008

  . المشاريع المقترحة خالل الفترة المذكورةذكر أهم

 2010 /2009 – 2007 /2006 وكانت استراتيجية قطاع اإلحصاء والتعداد في الكويت للسنوات -

بحسب كأطار شامل تضمن تشخيص واقع العمل اإلحصائي ونقاط التقدم والتحديات والحلول المقترحة 

  .صائي بشكل عاماولويتها، مع مقترحات وافية ألصالح النظام اإلح

 اما األستراتيجية الوطنية لإلحصاء في كل من األردن وعمان وفلسطين وقطر قد تمت صياغتها وفقاً -

شادات منظمات دولية وباألخص منظمة الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي ألر

اتيجيات، وتشمل اجزاًء رئيسة ، متظمنة منهجية متقاربة في اعداد تلك األستر)21باريس ( والعشرين 

التحديات، وجزء منها تحليل الوضع القائم للنظام اإلحصائي بما في ذلك نقاط القوة والضعف والفرص 

يبحث في الرؤية والرسالة والقيم، وجزء آخر يفّصل األهداف العامة او الكلية واألهداف التفصيلية 

ة والتقييم ثم التمويل والجزء المهم األخر يتعلق المتابع واألنشطة والمشاريع اضافة إلى بحث شؤون

  . بخطة العمل التنفيذية
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لألرشادات ويتضح مما تقدم أن األستراتيجيات اإلحصائية لبعض الدول العربية قد تمت صياغتها وفقاً 

الخاصة باعداد األستراتيجيات اإلحصائية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية، ومنها األستراتيجيات 

 اما األستراتيجية .حصائية لكل من األردن وعمان وفلسطين وقطر كما سبق وتمت األشارة إلى ذلكاإل

الخاصة بسورية فبالرغم من اتباعها المنهجية الخاصة باعداد األستراتيجيات، اال أن التفاصيل الدقيقة لكل 

. د اليتم تحقيق بعض األهدافعمل او اجراء ربما يصعب فهمه او تطبيقة من الناحية العملية، وبالتالي ق

  .وصفها اعاله تم ااما األستراتيجيات اإلحصائية األخرى فكم

  

دله مقارنة واقع األستراتيجيات اإلحصائية الوطنية العربية مع متطلبات األرشادات والمناهج واأل.10

  :اإلحصائية الدولية
 كبيرة من المعلومات والشروحات األدلة واألرشادات والمناهج اإلحصائية الدولية على كمياتتحتوي 

حول العمل اإلحصائي واهميته ألغراض التنمية اضافة إلى فاعلية األنظمة اإلحصائية في توفير البيانات 

  .في الوقت المناسبواتاحتها لمستخدميها الدقيقة والموثوقة عبر برامجها اإلحصائية اإلحصائية 

دولة دليل على كفاءة النظام اإلحصائي فيها، لذا فأن ة كما أن كفاءة أي نظام اقتصادي واجتماعي في أي

جاء ليؤكد دور البيانات والمؤشرات اإلحصائية في عمليات التطوير " التنمية بدون إحصاء " رفع شعار 

والتنمية، من خالل استخدام المعلومات اإلحصائية في رسم السياسات ووضع البرامج األنمائية في 

  .المجاالت المختلفة

اكدت األدلة واألرشادات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة، أو المقررات الناتجة عن لقد 

للعديد من األنظمة األجتماعات والمؤتمرات اإلحصائية، وكذلك نتائج األبحاث والدراسات التقييمية 

لموثوقة في اإلحصائية، على أهمية تعزيز القدرات اإلحصائية وتوفير البيانات اإلحصائية الدقيقة وا

  .التنمية األقتصادية واألجتماعية عمليات

وفي اوائل القرن الحادي والعشرين انعقدت إجتماعات عديدة تضم خبراء من منظمات دولية واقليمية 

واكادميين ورجال اعمال لدراسة وسائل دعم متخصصة باألضافة إلى رؤساء اجهزة إحصائية حكومية 

 وضع استراتيجيات وطنية إحصائية لتطوير العمل اإلحصائي في تعزيز القدرات اإلحصائية من خالل

الدول العربية، وكان آخر إجتماع حول الموضوع هو إجتماع المنتدى الثالث لتعزيز القدرات اإلحصائية 

من قبل الدول  ، والذي تم فيه استعراض الجهود المبذولة 2007المنعقد في صنعاء خالل شهر نيسان 

 2009تها اإلحصائية، ومن المنتظر عقد األجتماع الرابع في شهر مايو عام استراتيجيالعربية في اعداد ا

 وفقاً  وطنية، والذي سيولصل متابعة مقررات المنتديات السابقة فيما يتعلق ببناء استراتيجيات إحصائية

  .  من قبل المنظمات الدوليةلألرشادات واألدلة المعتمدة
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يرات والموضوعات والمواد اإلحصائية التي وردت في األدلة اإلحصائية والجل المقارنة بين فئات المتغ

مع محتويات ومضامين األستراتيجيات اإلحصائية الوطنية في الدول العربية تم توضيح ذلك في الجدول 

  :األتي
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  ) 7(جدول رقم 

  العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدوليةفي الدول الوطنية مقارنة واقع األستراتيجيات اإلحصائية 
  متطلبات األنظمة اإلحصائية بحسب 

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

  األطار العام لألستراتيجيات 

  اإلحصائية العربية

  الفئات اإلحصائية

  لموضوعات اإلحصائيةالمواد وا  المواد والموضوعات اإلحصائية

  المالحظات

 هيكل النظام اإلحصائي -1

: ويشمل  

  النظام المركزي-

 

  النظام الالمركزي-

  

  الهيكل التنظيمي-

  

  التنظيم الداخلي-

 

الفروع اإلحصائية -  

  

  : تطور النظام اإلحصائي الوطني ويشمل-1

  النظام وتشمل نقاط القوة والضعف درجة تطور •

 لبرامج اإلحصائيةالسياسات وتشمل التخطيط ل •

 التنفيذ، خطة تنفيذ البرامج بجميع مراحلها •

  والتقييم والمتابعة والتنفيذ

 حكومية  اعالمية التشريعات اإلحصائية وتشمل بيانات-2

  حول أهمية اإلحصاءات ودواعي تنفيذها

  

   التشريعات شرط اساسي لنظام إحصائي فعال -3

  

   األطار القانوني-4

  

  اء في النظام اإلحصائي دور ادارة اإلحص-5

  

   ميكانيكية التنسيق وتقديم التقارير-6

  

  مقدمة عن مبررات اعداد األستراتيجية 

  اإلحصائية 

    في  تحليل الوضع القائم للنظم اإلحصائية-1

  العربيةالدول 

  تطور النظام اإلحصائي في كل دولة •

  متضمن نقاط القوة والضعف في

  افة المجاالت اإلحصائية المختلفة إض

  إلى الفرص والتحديات

  تنفيذ البرامج اإلحصائية  •

   واألهداف الكليةؤى تحديد الر-2

   والجزئية والرسالة لتطوير األنظمة

   اإلحصائية

   التشريعات التي تحكم العمل اإلحصائي-3
 تحديث التشريعات  •

  وضع أنظمة جديدة •

   مأسسة العمل اإلحصائي-4

  يالحظ أن معظم األجهزة اإلحصائية -

  لعربية التي اعدت استراتيجيةا

  اخذت باالسس الخاصة  قد إحصائية

  باعداد األستراتيجيات اإلحصائية

  .من ناحية المضمون والشمول 

 يتألف الهيكل التنظيمي لألجهزة اإلحصائية -

 في الدول العربية من دوائر إحصائية فنية

  وادارية وخدمية بحسب حاجة كل جهاز

   اإلحصاء يتم تنظيمها بموجب قوانين

  وتصدر لوائح تنظيمية أو. في كل دولة

  اوامر وزارية لتحديد مهام وصالحيات 

  جميع األطراف في العمليات اإلحصائية

    تنشأ فروع أو دوائر لإلحصاء في -

المحافظات أو األقاليم لتساهم في األعمال 

  .اإلحصائية الميدانية
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  ) 7(جدول رقم تابع 

  ت الوطنية اإلحصائية في الدول العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدوليةمقارنة واقع األستراتيجيا
  متطلبات األنظمة اإلحصائية بحسب 

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

  األطار العام لألستراتيجيات 

  اإلحصائية العربية

  الفئات اإلحصائية

  المواد والموضوعات اإلحصائية  الموضوعات اإلحصائيةالمواد و

  المالحظات

   التنظيم والتنسيق-

  

   أليات التنسيق-

  

   العمل الميداني-

  

 تحديـــد األســـاليب  -

  والمنهجيات اإلحصائية

  

   وتحليل البيانات اإلحصائية توفير-7

  

   تحسين نوعية البيانات اإلحصائية -8

  

   جودة وموثوقية المعلومات اإلحصائية -9
 

   مؤشرات القياس-10

  

   توفير البنية التحتية الالزمة للعمل اإلحصائي-11

  

   زيادة الوعي اإلحصائي-12

  

   تمتع األجهزة اإلحصائية باألستقاللية-13

   تطوير البنية التحتية للنظم اإلحصائية-5

  تطوير القدرات الفنية وادارة  •

  المعلومات

  تطوير القدرات البشرية وسياسات •

  أهيلالتدريب والت

  تشجيع البحث والتحليل اإلحصائي •

   تحسين نوعية وكمية البيانات المنتجة-6

  تطوير منهجيات واساليب العمل •

  اإلحصائي واعتماد ادلة موحدة

   للبرامج اإلحصائية

  الدقة والمصداقية والشفافية والتوقيت •

 البيانات الشمولية واألتساق في إنتاج  •

إلحصائياتطور في منهجيات واسس العمل ا -7

 التعاون والتنسيق بين منتجي  -8
  ومستخدمي البيانات اإلحصائية

   البيانات تلبية احتياجات مستخدمي-9

   بعض األستراتيجيات اإلحصائية -

  احتوت على المواد والموضوعات

   بصورة مختصرة ننسبياً ولكنها

  ادت الغرض المطلوب كما في

  حالة األردن وتونس وعمان

  لكويت بينما وفلسطين وقطر وا

  تضمنت األستراتيجيات اإلحصائية 

  لكل من سورية واليمن تفاصيل 

  واسعة شملت المهام والمبادرات 

  المطلوب القيام بها لتنفيذ األستراتيجية

  كما أن األستراتيجيات الخاصة لكل 

  من ليبيا والقمر المتحدة جاءت مقتضبة

  جداً
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  ) 7(جدول رقم تابع 

   الدول العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدولية فيالوطنيةجيات اإلحصائية مقارنة واقع األستراتي
  متطلبات األنظمة اإلحصائية بحسب 

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

  األطار العام لألستراتيجيات 

  اإلحصائية العربية

  الفئات اإلحصائية

  المواد والموضوعات اإلحصائية  د والموضوعات اإلحصائيةالموا

  المالحظات

    العالقات بين منتجي-
  البيانات ومستخدمي

  اإلحصائية

  

  

   توفير الدعم التقني-14

   تعميم البيانات-15

   تقديم الدعم لمستخدمي البيانات اإلحصائية-16

   زيادة الوعي اإلحصائي-10

   تطوير اساليب النشر اإلحصائي-11

  ور في تقنية المعلومات التط-12

   تمويل األستراتيجية-13

 ميزانيات األجهزة اإلحصائية •

  ميزانيات الوزارات والمؤسسات •

ات اإلحصائية تم التركيز في األستراتيجي-

   القوة والضعف والتحديات التيعلى نقاط

  تواجه األنظمة اإلحصائية باألضافة إلى

  تحديد الرؤية والرسالة واألهداف الكلية 

  لجزئية والنشاطات والمشاريع التي وا

  .تحقق األهداف

   النظام اإلحصائي-2

  
   التخطيط لتحديد األحتياجات ورسم -1

  السياسات وتحديد األهداف والرؤية والرسالة

   التنفيذ واستراتيجية جمع البيانات-2

 بيانات آخر تعداد سكاني  •

 سجالت األعمال •

 بيانات المسوحات •

 وضع النموذج األساسي •

 ديث األساليبتح •

   تنسيق العمل اإلحصائي-3

 التمويل الخارجي من المساعدات الفنية •

  

   خطة العمل التنفيذية-14

 األنشطة •

 المشاريع حسب اولوياتها •

 األجراءات الالزمة •

  الجهات المسؤولة عن التنفيذ •

  

  

   يختلف تحديد المشاريع والنشاطات في-

  األستراتيجيات اإلحصائية في الدول 

   دولة إلى اخرىالعربية من
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  ) 7(جدول رقم تابع 

  في الدول العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدوليةالوطنية مقارنة واقع األستراتيجيات اإلحصائية 
  متطلبات األنظمة اإلحصائية بحسب 

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

   العام لألستراتيجيات األطار

  اإلحصائية العربية

  الفئات اإلحصائية

  المواد والموضوعات اإلحصائية  المواد والموضوعات اإلحصائية

  المالحظات

  

  

  

  

  : تحليل البيانات اإلحصائية -4

 وحدت أبحاث خاصة •

 التنسيق مع معاهد األبحاث  •

   تعميم البيانات اإلحصائية-5

   متابعة لتنفيذ المشاريع وتحديد الصعوبات-15

  والحلول المقترحة 

   تقييم نتائج األنجازات-16

   المستقبلية وضع مؤشرات لوضع الخطط-17

   إن متابعة تنفيذ المشاريع اإلحصائية -

  والوقوف على الصعوبات التي تواجه 

  التنفيذ تعتبر من أهم الخطوات الواجب

 اتخاذها من أجل ضمان تحقيق اهداف 

  .تلك المشاريع

   النشر اإلحصائي-3

  
   نشر البيانات اإلحصائية-1

 األليات والوسائل  •

  التوقيت الزمني •

   نشر البيانات اإلحصائيةواتاحتها للمستخدمين-

النشر من خـالل النـشرات والتقـارير         •

 اإلحصائية

  النشر األلكتروني •

   األجهزة اإلحصائية في الدول العربية -

  فيتستخدم الوسائل التقليدية والحديثة 

  .ئية نشر البيانات اإلحصا

  

   الموارد البشرية-4

  

   اإلحصائيةتطوير الموارد البشرية، كفاءة العمليات -1

    تعتمد على كفاءة العاملين

 سياسات التدريب •

 مركز التدريب اإلحصائي •

 طالب الجامعات •

  مراكز التدريب اإلحصائي •

 فـي    اعتمدت جمع األستراتيجيات اإلحـصائية     -

  رية كنظام تنمية الموارد البش علىالدول العربية

  .لتعزيز القدرات اإلحصائية

  

 تهتم جميع األجهزة اإلحصائية في الدول-

 العربية بتنمية الموارد البشرية اإلحصائية

  سواء كان ذلك بطريقة مباشرة من خالل

  التدريب والتأهيل ضمن إمكانات األجهزة

  اإلحصائية أو باألعتماد على النظام 

  .التعليمي العام



 65

  

  ) 7(جدول رقم تابع 

   في الدول العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدوليةالوطنية مقارنة واقع األستراتيجيات اإلحصائية
  متطلبات األنظمة اإلحصائية بحسب 

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

  األطار العام لألستراتيجيات 

   العربيةاإلحصائية

  الفئات اإلحصائية

  المواد والموضوعات اإلحصائية  المواد والموضوعات اإلحصائية

  المالحظات

   التمويل-5

  

  

   فئات اساسية أخرى-6
   المبادئ األساسية -

  لإلحصاءات الرسمية

  

  

  

  

  

  

  

  

   مصادر التمويل -1

 ميزانية الحكومة •

 األيرادات من بيع المنتجات والخدمات •

  التمويل الخارجي •

  اإلحصائية اساس الزم للتنمية المعلومات -1

   توفر الدقة في اإلحصاءات الرسمية-2

   أن يتم عرض المعلومات وفقاً للمعايير -3

  العلمية المتعلقة بمصادر اإلحصاءات

  واألساليب  واألجراءات اإلحصائية

   الوكاالت اإلحصائية مسؤولة عن صحة-4

   البيانات اإلحصائية

  التكاليف  مراعاة الجودة وحسن التوقيت و-5

  والعبء على المجيبين

  امها استخد اضفاء السرية على بيانات األفراد وتعيين-6

  .في األغراض اإلحصائية قصراً 

  والمشاريع الالزم لتنفيذ األنشطة توفير التمويل -

  اإلحصائية من شروط تنفيذ األستراتيجيات 

 بما في ذلك التمويل مـن ميزانيـة         اإلحصائية

 خارجيالدوله والتمويل ال

  رسمية جيدة  إن توفير بيانات ومعلومات -

  ودقيقة وموثوقة الغراض التنمية في الدول 

  العربية يعتبر من المبررات األساسية العداد

  .األستراتيجيات اإلحصائية

 األجهزة اإلحصائية في الدول العربية تحرص -

  في تنفيذ برامجها اإلحصائية على مراعاة

  يير العلمية عرض المعلومات وفق المعا

  واضفاء السرية على بيانات األفراد اضافة

  .إلى ضرورات التنسيق في العمل اإلحصائي

   معظم األستراتيجيات اإلحصائية في-

الدول العربية تشترط توفر تخصيصات

  .مالية لتنفيذ برامجها اإلحصائية

  

 جميع األجهزة اإلحصائية في  إن -

  الدول العربية تأخذ في اعتبارها 

  طبيق المبادئ األساسيةت

   لإلحصاءات الرسمية عند اعداد 

   أمكنوتنفيذ برامجها اإلحصائية كلما

  ذلك 
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  ) 7(جدول رقم تابع 

  لوطنية في الدول العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدولية اإلحصائيةمقارنة واقع األستراتيجيات ا
  ات األنظمة اإلحصائية بحسب متطلب

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

  األطار العام لألستراتيجيات 

  اإلحصائية العربية

  الفئات اإلحصائية

  المواد والموضوعات اإلحصائية  المواد والموضوعات اإلحصائية

  المالحظات

    

   أن تكون القوانين واألنظمة والتدابير -7

  .اإلحصائية معلنة

  التنسيق بين الوكاالت اإلحصائية ضرورة -8

   اهمية استخدام المفاهيم والتصنيفات-9

   الدوليةاألساليبو 

   التعاون في المجاالت اإلحصائية-10

   جميع القوانين يتم نشرها بالجريدة -

  الرسمية بما في ذلك القوانين والقرارات 

  واألنظمة اإلحصائية

  ة  األستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربي-

تشترط التنسيق مع الوزارات والمؤسسات مـن       

   فيهاالمنشأهخالل الدوائر والوحدات اإلحصائية 

  ويتطلب من األجهزة اإلحصائية التعاون مع تلك

  

  األستقاللية -

  

   ينبغي أن تملك الوكالة اإلحصائية سلطة-1

   القرار المهني على عمليات جمع وتحليل

  ومحتوى  ونشر البيانات اإلحصائية

   صالحية اختبار وترقية الموظفين-2

   امكانية اعالن المعلومات اإلحصائية-3

   التقيد بالجداول الزمنية ألعالن البيانات-4

   اإلحصائية

   اتباع سياسات محددة ألعالن نتائج البرامج اإلحصائية-5

 إلى استخدام المفاهيم واألساليب الوحدات باألضافة 

   الدولية اإلحصائية المعتمدة من المنظمات

  المتخصصة

  العربية معظم األجهزة اإلحصائيةتسعى  -

  تحقيق األستقالل االداري والمالي لضمان

  توفير امكانية اتخاذ القرار المهني في وضع

  اضافه إلى توفير اإلحصائيةوتنفيذ البرامج 

  البنية التحتية المناسبة
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  )7(جدول رقمتابع 

  في الدول العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدوليةالوطنية ة مقارنة واقع األستراتيجيات اإلحصائي
  متطلبات األنظمة اإلحصائية بحسب 

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

  األطار العام لألستراتيجيات 

  اإلحصائية العربية

  الفئات اإلحصائية

  المواد والموضوعات اإلحصائية  اإلحصائيةالمواد والموضوعات 

  المالحظات

المركزية والالمركزية في  -

 العمل اإلحصائي

  

   اقامة نظام إحصائي مركزي من خالل ادارة حكومية-1

  للقيام باألعمال اإلحصائية وتنسيقها إضافة إلى تحليل

  البيانات اإلحصائية ونشرها كما في استراليا وكندا 

  والباكستان وموزنبيق

  امة نظام إحصائي المركزي، يتمتع بتنسيق اق-2

   وتنفيذ األعمال اإلحصائية من قبل وكاالت متعدده   

   وفرنسا مثل النظام اإلحصائي في الواليات المتحدة

  .     وبريطانيا والسويد والهند وماليزيا

   األنظمة اإلحصائية مركزية في معظم الدول -

 العربية، وتحاول بعض الدول تطبيـق النظـام       

  .الالمركزي في العمل اإلحصائي

 جاء في األستراتيجيات اإلحـصائية لـسلطنة        -

عمان والقمر المتحدة بأن النظـام اإلحـصائي        

  فيهما المركزي

   تعتمد معظم األجهزة اإلحصائية في -

   النظام المركزي في الدول العربية

  العمل اإلحصائي وتحاول بعض الدول 

  مركزي  لتوجه إلى النظام الالاالعربية

  باعتباره النظام األفضل، بعد توفير 

  .مستلزمات التطبيق

   المجلس اإلحصائي الوطني لالشراف-1   أليات التنسيق اإلحصائي-

  والمشورة يضم عدداً من الموظفين الحكوميين ذوي

   ومن وسائل العالقة واألكادميين وممثلي نقابات العمال

  .األعالم

  ين من منتجي اللجان األستشارية تضم متخصص-2

   ومستخدمي البيانات اإلحصائية

  الهيكل التنظيمي لمعظم األجهزة تضمن -

  إلحصائية العربية مجالس اشراف وتنسيق أو ا

  لجان تنسيقية لألعمال اإلحصائية 
 

  
 

   التعدادات والمسوحات اإلحصائية -

  تستدعي التنسيق في العمل اإلحصائي 

   جميع األجهزة ماتفعلهوهذا 

  ية في الدول العربية من خاللاإلحصائ

  . أو لجانها التنسيقية األستشارية مجالسها
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  )7(تابع جدول رقم 

   في الدول العربية مع أسس بناء األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدوليةالوطنية مقارنة واقع األستراتيجيات اإلحصائية
  سب متطلبات األنظمة اإلحصائية بح

  األرشادات والمناهج واألدلة اإلحصائية الدولية

  األطار العام لألستراتيجيات 

  اإلحصائية العربية

  الفئات اإلحصائية

  المواد والموضوعات اإلحصائية  المواد والموضوعات اإلحصائية

  المالحظات

  

   تكنولوجيا المعلومات-

  

  

  

  

  

  

  

   نقاط القوة والضعف-

  

   تشمل  تشكيل ادارة خاصة بتكنولوجيا المعلومات-1

  التجهيزات المادية وتخطيط البرامجيات اضافة إلى 

  نظم المعلومات وادامة األجهزة والمعدات

 ادارة تؤّمن التجهيزات المادية والبرامجيات واألتصاالت-2

  لتوفير بيئة معلوماتية متماسكة في المنظمة اإلحصائية

  البرامجيات  في النموذجين اعاله يقتضي أن تكون -3

  .لمستعمل األساسي لهااقرب من ا

  

   إحصائي  هناك نقاط قوة وضعف في كل نظام-1

   األسترااتيجيات وكذلك  الحال في وضع وتنفيذ

  العربية

  

 
 

 جميع األجهزة اإلحصائية العربية -

  تمكنت من ادخال تكنولوجيا 

  المعلومات في نشاطاتها اإلحصائية

  .المختلفة

  
 
 
 
 

  الدولجميع األستراتيجيات اإلحصائية في -

  العربية تضمنت شرحاً وافياً لنقاط القوة 

  والضعف في نظمها اإلحصائية بما في ذلك

  وضع وتنفيذ البرامج اإلحصائية

 العديد من األستراتيجيات اإلحصائية  -

العربية ذكرت مراعاة تطور منهجيات

  في برامجهاواساليب العمل اإلحصائي

  بما في ذلك استخدام اإلحصائية
  أللكترونية وتفعيل نظم ا األجهزة 

  المعلومات في جميع مراحل العمليات

  .اإلحصائية

  

  

   تبرز نقاط القوة والضعف في تحليل -

  واقع العمل اإلحصائي في جميع

  األجهزةواالدارات اإلحصائية في 

  الدول العربية
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  الدروس المستفادة من وضع وتطبيق األستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية. 11
  :يمكن تلخيص الدروس المستفادة من وضع وتطبيق األستراتيجيات اإلحصائية العربية بما يلي

 إن مجرد األلتزام بتطبيق استراتيجية إحصائية معناه مراجعة عمل الجهاز اإلحصائي والكشف عن -

  .الجوانب األيجابية والسلبية فيه

ستراتيجية اإلحصائية البد وان تشمل  كما أن مراجعة سير العمل اإلحصائي من خالل اعداد األ-

المنهجيات واألساليب اإلحصائية وتطبيق المبادئ اإلحصائية وتنسيق العمل ومعالجة اية اخفاقات 

  .فيها

 من شروط العمل اإلحصائي الجيد وجود استراتيجية إحصائية تؤطر العمليات واألنشطة اإلحصائية -

  .بدًء من جمع البيانات وحتى نشرها

ين من بناء استراتيجية إحصائية يتطلب وجود جهاز إحصائي له القدرة على وضع البرامج  التمك-

اإلحصائية وفقاً الحتياجات مستخدمي البيانات اإلحصائية وتنفيذ تلك البرامج بموجب جداول زمنية 

  .محددة

  . أن تشمل األستراتيجية اإلحصائية جميع مكونات النظام اإلحصائي في كل دولة عربية-

 إن وجود جهاز إحصائي فعال يتطلب األستناد إلى تشريعات نافذة وان تكون موادها مفعلة من قبل -

  .جميع األطراف ذات العالقة بالعمليات اإلحصائية

 وأن وضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل اإلحصائي يعني وضع خطة بعيدة المدى لفترة تتراوح -

 والرسالة والقيم واألهداف، قابلة للتنفيذ على مراحل تمتد ة عاماً، تحدد فيها الرؤي20-15مابين 

  . سنوات لكل مرحلة5-3مابين 

 أن يتم إعداد األستراتيجيات اإلحصائية وفقاً لمناهج وارشادات تتضمنها األدلة المعتمدة من قبل -

  .الهيئات الدولية المتخصصة وبما يتناسب مع األمكانات الوطنية

فيذية لكل مرحلة من مراحل األستراتيجية اإلحصائية مجموعة من الخطوات   أن تتضمن الخطة التن-

  :البد من مراعاتها ومن أهمها

  

 تقييم الوضع الراهن للنظام اإلحصائي  •

 تحديد الرؤية والرسالة وفرص التطور  •

 نقاط القوة والضعف والتحديات •

 األهداف الكلية والجزئية والمبادرات •

 طة اإلحصائية والمشاريع التي تحقق األهدافالخطة التنفيذية وتشمل األنش •

 المتابعة والتقييم واألستنتاجات •
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 العديد من األجهزة اإلحصائية في الدول العربية قد التزمت باعداد استراتيجية لتطوير العمل -

اإلحصائي مستفيدة من األدلة المعتمدة وتجارب الدول األخرى وتوصيات المنتديات المنعقدة بشأن 

ومستعينة بخبرات دولية أو محلية وباألشتراك مع المختصين من األجهزة اإلحصائية الموضوع 

  .الوطنية

 إن دوالً عربية اخرى اعتمدت خططها أو برامجها اإلحصائية واعتبرتها األستراتيجية الوطنية -

لتطوير العمل اإلحصائي، وتتضمن تلك الخطط أو البرامج اإلحصائية على عدد من الخطوات 

  .ة بمنهجية اعداد األستراتيجيات اإلحصائيةالخاص

 إن بعض األجهزة اإلحصائية في الدول العربية لم تتمكن من اعداد  استراتيجيتها اإلحصائية وإنها -

  .البد وأن تحتاج إلى الدعم الفني والمادي ألعداد تلك األستراتيجيات وينبغي األلتفات اليها

بالتخطيط العداد األستراتيجيات أو البرامج الوطنية اإلحصائية  استمرار األجهزة اإلحصائية العربية -

  .للمراحل الالحقة من خالل الدراسات المعمقة وباألستفادة من النتائج التقييمية للخطط التنفيذية القائمة

 إن عقد المنتديات للتعريف باساليب ومنهجيات اعداد األستراتيجيات اإلحصائية واألطالع على -

 اراء الخبراء والمختصين يثري ويحفز األجهزة اإلحصائية في الدول مزاج واستتجارب الدول

العربية لتصويب اوضاع استراتيجيتها اإلحصائية ومنح مزيد من الفرص لألجهزة اإلحصائية 

  .األخرى العداد وبناء استراتيجيتها اإلحصائية بالشكل المطلوب

  

  :التوصيات . 12

  :عداد وتنفيذ األستراتيجيات اإلحصائية العربيةأهم التوصيات بشأن افيما يأتي 

 التزام جميع األجهزة اإلحصائية العربية التي لم تتمكن من إعداد استراتيجيتها اإلحصائية - 

  .القيام باعداد تلك األستراتيجيات وفقاً للمنهجيات والشروط المعتمدة بهذا الشأن

في الدول العربية احتياجات  األجهزة اإلحصائيةمن قبل   اإلحصائية المعدةأن تلبي األستراتيجيات -

  .مستخدمي البيانات اإلحصائية

  أن يشارك مستخدمو البيانات اإلحصائية األساسيين في األعمال التنسيقية المتعلقة باعداد-

  .األستراتيجيات اإلحصائية

هزة اإلحصائية من  أن يتم اجراء التعديالت التشريعية لألنظمة اإلحصائية العربية بما يمكن األج-

  .اعداد وتنفيذ األستراتيجيات اإلحصائية خالل الفترة المحددة لها

 أن يتم التقيد بمكونات األستراتيجية اإلحصائية كما وردت في األدلة والتعليمات الخاصة باعداد تلك -

  .األستراتيجيات
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ختصون باعداد ومتابعة  أن تتولى األجهزة اإلحصائية في الدول العربية تدريب وتأهيل موظفين ي-

  .وتقييم األستراتيجيات اإلحصائية الخاصة بأجهزتهم

 أشراك الموظفين المختصين من األجهزة اإلحصائية العربية في األجتماعات والمنتديات التي تبحث -

  .باعداد وتنفيذ األستراتيجيات اإلحصائية لوقوفهم على مستجدات الخاصة بهذا الصدد

مات اعداد وتنفيذ األستراتيجيات اإلحصائية المادية والبشرية وتحديد المبادرات  أن يتم توفير مستلز-

  .المطلوبة من كل جهة لها عالقة باألستراتيجية اإلحصائية

  . األستمرار بالعمل التخطيطي والتنفيذي المتعلق باألستراتيجيات اإلحصائيةفي الدول العربية-

حصائية العربية لتحقيق األستفادة المتبادلة من أجل اعداد  ايجاد صيغة من التعاون بين األجهزة اإل-

  .وتنفيذ استراتيجيات إحصائية افضل ألجهزتهم

 مراعاة الجانب األعالمي في التوعية الخاصة بأهمية تحقيق أهداف األستراتيجيات اإلحصائية -

 العالقة يتلك ومطالبة األسر والمجتمعات بالتعاون في إتجاز األعمال والبرامج اإلحصائية ذات

  .األستراتيجيات

 من المفيد أن يكون لدى احدى المنظمات العربية ذات العالقة نقطة اتصال تبنى على اساس مؤسسي -

  .مهني لضمان استمرار النهج الخاص باعداد وتنفيذ األستراتيجيات اإلحصائية العربية
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