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  ملخص الورقة
تمت اإلشارة بشكل موجز إلى التطور التاريخي لألعمال واألنشطة اإلحصائية في معظم الدول العربية 

 تأسيس إدارات خاصة باإلحصاء ومن ثم تأسيس أجهزة مركزية لإلحصاء تتولى جمع البيانات بعد

اإلحصائية وتحليلها من خالل التعدادات والمسوح اإلحصائية المختلفة من أجل توفير المؤشرات 

  . ربيةوالمعلومات اإلحصائية الالزمة لعمليات التخطيط والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في الدول الع

إن الهدف األساسي من إعداد هذه الدراسة هو الوقوف على مدى تطور القوى العاملة في األجهزة 

اإلحصائية العربية وتأثيرها على واقع العمل اإلحصائي بما يضمن توفير معلومات دقيقة وموثوقة 

  .العاملة اإلحصائيةلمتخذي القرارات ومعرفة مدى التوافق بين التأهيل األكاديمي واإلحتياجات للقوى 

ان العمل اإلحصائي في الدول العربية قد تطور بشكل ملموس بعد تعزيز عمل األجهزة اإلحصائية 

بقوانين وتشريعات خاصة باإلحصاء والتي تم بموجبها تحديد مسؤوليات جميع األطراف ذات العالقة 

مؤسسات الحكومية واألهلية إضافة بالعمليات اإلحصائية بما في ذلك الدوائر والوحدات اإلحصائية في ال

  .إلى مسؤوليات المواطنين لإلدالء بالمعلومات الصحيحة واأللتزام بسرية المعلومات

ان تطور العمل اإلحصائي في الدول العربية لم يقتصر على الشمولية ومركزية العمليات اإلحصائية إنما 

 والتطورات الحديثة في النظرية والتطبيق في شمل الجوانب النوعية أيضاً وذلك بإتباع األساليب العلمية

ضوء تطور العمل اإلحصائي إقليمياً ودولياً، إضافة إلى إستخدام الحاسبات األلكترونية في معظم 

  .العمليات اإلحصائية وتأسيس إدارات خاصة بتكنولوجيا المعلومات تتولى مكننة العمل اإلحصائي

العربية وإزدياد الطلب على القوى العاملة اإلحصائية للعمل ان إتساع نطاق العمل اإلحصائي في الدول 

في إدارات اإلحصاء في معظم المؤسسات إنعكس على النظام التعليمي في الدول العربية فتم تأسيس 

أقسام لإلحصاء في جميع كليات اإلدارة واإلقتصاد والتجارة وبعض كليات العلوم في معظم الجامعات 

ن مناهج إعداد الطلبة بهذه المؤسسات قد إقتصر على الجوانب النظرية مع والمعاهد الفنية، غير ا

تطبيقات محدودة بالنسبة للجوانب العملية والتطبيقية، وبعد تخرج أفواج عديدة من الطلبة بمؤهالت 

إحصائية غير كافية وتوسع مكننة العمل اإلحصائي أصبحت هناك بطالة واضحة في مخرجات نظام 

ي، مما أدى إلى عزوف الطلبة في إختيار إختصاص اإلحصاء في الجامعات والمعاهد، التعليم اإلحصائ

  .فتقلص حجم الدراسات اإلحصائية

وبما ان الجامعات والمعاهد تعتبر الشريان الرئيس الذي يغذي األجهزة اإلحصائية بالقوى العاملة، غير 

جتماعية، تزايدت الضغوط اإلجتماعية انه نتيجة لحدوث األزمات السياسية والتغيرات اإلقتصادية واإل

على سياسات القبول في الجامعات والمعاهد بدء من فترة التسعينات من القرن الماضي، إضافة إلى 
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التوسع في التعليم الخاص الذي أخذت بعض مؤسساته طابعاً تجارياً، مما أثر سلباً على نوعية التعليم 

ؤسسات التعليمية، فضالً عن فقدان تلك المؤسسات الكثير من وتراجع المستوى العلمي في العديد من الم

  .الطاقات البشرية الكفوءة العاملة لديها

 يختلف من دولة إلى 2006ان عدد العاملين الفنيين في األجهزة اإلحصائية في الدول العربية لعام 

ربية، بينما في أحدى عشر  دولة ع%) 96 -  50(أخرى، تراوحت نسبتهم من مجموع العاملين بين 

في أربع دول أخرى، ونعتقد بأن سبب اإلختالف يعود إلى تباين %) 39-33(بلغت هذه النسبة مابين 

تعريف العمل اإلحصائي الفني والعاملين الفنيين، مما يتطلب تحديد واضح وتعريف موحد للعمل 

ة أخرى لم توضح أعداد اإلحصائي الفني والعاملين الفنيين في المجاالت اإلحصائية، كما ان دول عربي

مع ذلك فأن النسبة العامة للعاملين الفنيين في األجهزة اإلحصائية التي . الفنيين في أجهزتها اإلحصائية

  .من مجموع القوى العاملة%) 45(قدمت المعلومات بلغت 

 حسب اإلختصاص فقد بلغت نسبة 2006أما توزيع القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية لعام 

من مجموع العاملين الفنيين والشك في ان هذه النسبة متدنية جداً بينما %) 24.3(ائيين حوالي اإلحص

، وبلغت نسبة العاملين في %)14.6(بلغت نسبة اإلختصاصات اإلقتصادية واإلدارية والمحاسبية 

من مجموع العاملين الفنيين، وهي نسبة معقولة %) 34.5(إختصاصات الرياضيات وعلوم الحاسوب 

نظراً الهمية تعزيز هياكل القوى العاملة اإلحصائية بإختصاصات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد بشكل 

  . أساسي على هذه اإلختصاصات

وتشير المعلومات التي تم التوصل إليها بان اعداد المؤهلين علمياً وفنياً في مجاالت العمل اإلحصائي 

 جداً وعندما أضفنا اليها أعداد العاملين الفنيين بمؤهالت عالية ممن يحملون المؤهالت العالية تعتبر قليلة

مناسبة لنوع العمل حسب توصيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر وإضافة العاملين 

من العدد %) 16(الفنيين في قطر من غير القطريين الذين يعملون بصفة خبراء، تكون النسبة بحدود 

الفنيين، وهي نسبة متواضعة قياساً إلى متطلبات التطوير والبحث العلمي في المجاالت الكلي للعاملين 

  . اإلحصائية

ان األجهزة اإلحصائية في الدول العربية ترتبط بمجالس عليا أو الوزارات وتنطبق على موظيفها قوانين 

 دون مستويات اإلجور في الخدمة المدنية ذاتها، وغالباً ماتكون رواتب واجور العاملين فيها بمستويات

المؤسسات والمصالح التي التخضع لقوانين الخدمة المدنية إضافة إلى الميزات العالية التي تمنحها 

الشركات الخاصة والمؤسسات الدولية التي تعتبر من أهم وسائل جذب الكفاءات العلمية ومنها الخبرات 

ية غير قادرة على اإلحتفاظ بموظفيها اإلحصائية والتكنولوجية، وبذلك تصبح األجهزة اإلحصائ

  .المتميزين، مما يتطلب تهيئة ظروف العمل المناسبة لتمكين األجهزة اإلحصائية من اإلحتفاظ بموظفيها
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اما توزيع العاملين حسب الجنس فتبين ان نسبة اإلناث إلى مجموع العاملين في األجهزة اإلحصائية قد 

بة اإلناث إلى مجموع السكان في معظم الدول العربية، وهي تكاد تساوي نس%) 49(بلغت حوالي 

غيران هذه النسبة تختلف من دولة إلى أخرى، ومعلوم ان تدني النسبة في بعض الدول العربية يعود إلى 

األوضاع اإلجتماعية إضافة إلى مايتطلبه العمل اإلحصائي الميداني من جهود تحول دون مشاركة 

  .  واسعالمرأة بالعمل الميداني بشكل

وبتقدم الوسائل التكنولوجية والتوسع في إستخدام أجهزة الحاسوب وتطور نظم المعلومات ووسائل 

اإلتصاالت في معظم الدول العربية تغيرت طبيعة الطلب على مخرجات التعليم العالي فأصبحت بعض 

إلصالح اإلختصاصات ومنها اإلحصاء تعتبر من اإلختصاصات التقليدية بالرغم من محاوالت ا

المحدودة في البرامج التعليمية الخاصة بها مثل إستخدام الحاسبات وتدريس المبادئ المتعلقة بتكنولوجيا 

المعلومات، إال ان ذلك اليكفي ألن الطلب في هذا المجال ينصب على إختصاصات اإلحصاء 

ها التدريب على إستخدام وتكنولوجيا المعلومات، مما يتطلب إعادة النظر في برامج التعليم والتدريب ومن

البرمجيات الجاهزة، وتكليف طلبة اإلحصاء خالل السنة النهائية بإعداد بحوث حول تطبيق األساليب 

ولتناقص . اإلحصائية في أحد الجوانب العملية التي تعينهم على ممارسة العمل اإلحصائي المطلوب

ى تعليق الدراسات اإلحصائية في الطلب على اإلختصاصات اإلحصائية تم تقليص قبول الطلبة وحت

األمر الذي يستوجب إعادة النظر في المناهج الدراسية من قبل . العديد من الجامعات في الدول العربية

لجان علمية متخصصة وتضمين مناهج اإلحصاء مقررات أساسية لتكنولوجيـا المعلومات ويكون من 

" لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات "  ح أقسام الضـروري إعادة النظر في تكويـن هذه األقسـام لتصب

  . من أجل تفعيل تطور العلوم اإلحصائية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل

أما عمليات التدريب وتأهيل العاملين في المجاالت اإلحصائية فقد قامت سبع دول عربية بتأسيس مراكز 

متدرباً من منتسبي األجهزة )968(تدريب إحصائية تتبع األجهزة اإلحصائية، تمكنت من تدريب 

 فقط، ونعتقد بان الدول األخرى 2006متدرباً من خارج هذه األجهزة خالل عام )731(اإلحصائية و

تستفيد من اإلمكانات التدريبية المتاحة في الجامعات أو المعاهد من خالل نشاطات التعليم والتدريب 

 المؤسسات والشركات في القطاع الخاص التي المستمر، إضافة إلى اإلمكانات التدريبية المتاحة في

كما ان مشاركة  العاملين في تنفيذ المسوح اإلحصائية والتعدادات بإشراف . تعمل على أسس تجارية

  .الخبراء اإلحصائيين يعتبر مصدراً مهماً  في توفير القوى العاملة اإلحصائية

ى المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية وهنا البد من اإلشارة إلى المجاالت التدريبية المتاحة لد

التي يقدمها والذي يمكن ان تستفيد من نشاطاته جميع الدول العربية إضافة إلى الفرص التدريبية 

والتأهيلية التي تقدمها المعاهد ومراكز التدريب واألبحاث المتخصصة األخرى، فضالً عن فرص 
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عن طريق الزماالت والمساعدات الفنية التي تقدمها التدريب والتأهيل التي يمكن الحصول عليها 

  . المنظمات الدولية وبعض الدول المتقدمة

كما ان التوصيف الوظيفي يساعد في توفير القوى العاملة المطلوبة في المجاالت اإلحصائية وتكنولوجيا 

المعلومات عن طريق توصيف كل وظيفة أو موقع عمل إحصائي أو بحثي وفقاً للمسميات 

المصطلحات اإلحصائية وقد اصبحت وسائل اإلعالم والنشر أداة هامة في اإلعالن عن الوظائف و

بالمواصفات والشروط المطلوبة إضافة إلى الدور البارز الذي تتكفل به مكاتب وإدارات التشغيل 

  .حكومية كانت أم أهلية، في توفير فرص العمل للقوى العاملة اإلحصائية

اإلحصائية في الدول العربية انشأت دوائر خاصة بتكنولوجيا المعلومات مجهزة كما ان معظم األجهزة 

باألجهزة والوسائل الالزمة لتنفيذ األعمال اإلحصائية والمعلوماتية ولديها األطر المدربة على إستخدام 

  .تلك الوسائل وتنفيذ البرامج الخاصة بها بكفاءة، مما يتطلب توفير الدعم المناسب لهذه الدوائر

اما النشر اإلحصائي، فبعد إستخدام الحاسبات األلكترونية بشكل واسع وتطور شبكات اإلتصاالت بما 

فيها اإلنترنت أصبح النشر اإلحصائي األلكتروني شامالً جميع نتائج فعاليات األجهزة اإلحصائية، مما 

  .نهايتيح للباحثين والدارسين أفضل الفرص في الحصول على المعلومات التي يحتاجو
 

  :اما المقترحات والتوصيات فتشمل

إجراء التعديالت على المقررات الدراسية اإلحصائية بمواد علمية خاصة بتكنولوجيا المعلومات  - 

  .عن طريق لجان متخصصة لضمان مالئمة مخرجات النظام التعليمي إلحتياجات سوق العمل

ن تنقصهم معرفة أساليب العمل العمل على تأهيل الفنيين العاملين في األجهزة اإلحصائية مم - 

اإلحصائي الحديثة عن طريق الدورات التدريبية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات 

 . واإلستخدامات الحديثة للحاسبات األلكترونية ونظم المعلومات في المجاالت اإلحصائية كافة

 .تعزيز القدرات المادية والبشرية في األجهزة والدوائر اإلحصائية - 

إختصاصات اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بدالً من علوم اإلحصاء ودعوة الجامعات إعتماد  - 

 .والمعاهد الفنية إلتخاذ مايلزم الجراء التغيير المطلوب

ضرورة إجراء التعديالت المناسبة على وصف الوظائف اإلحصائية بما يضمن تطابق مؤهالت  - 

 .الخريجين مع فرص العمل المتاحة

 التدريب وفقاً إلحتياجات أسواق العمل وتهيئة برامج خاصة لتدريب تطوير برامج مراكز - 

 .المدربين

 .تغذية المناهج التعليمية والتدريبية اإلحصائية بالتطبيقات اإلحصائية الجاهزة - 
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 .تكليف طلبة الدراسات اإلحصائية وتكنولوجيا المعلومات بتقديم بحوث إحصائية تطبيقية - 

 .ن العربالدعوة لتأسيس إتحاد لإلحصائيي - 

دعوة األجهزة اإلحصائية في الدول العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي  - 

والفني  للمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية لضمان توسيع نشاطاته في المجاالت 

 .اإلحصائية المختلفة

م تأهيلها مع متطلبات العمل اإلحصائيواقع القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية ومدى إنسجا  

 

  المقدمة واألهداف 

 واقع العمل اإلحصائي العربي وتطور أساليبه 

 تطور القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية 

 القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية حسب اإلختصاص والمستوى العلمي 

  للقوى العاملة اإلحصائيةالتأهيل الجامعي والفني ومدى إنسجامه مع اإلحتياجات 

 أنواع ومستويات الدورات التدريبية اإلحصائية المتاحة ومجاالت تطويرها 

 التوصيف الوظيفي للقوى العاملة اإلحصائية ودور مكاتب التشغيل في توفير فرص العمل 

 التعليم والتدريب اإلحصائي وتكنولوجيا المعلومات 

 آليات النشر اإلحصائي في الدول العربية 

 :قترحات حول تطوير وتأهيل القوى العاملة اإلحصائية العربية وتشملم 

 إجراء التعديالت على المناهج الدراسية 

 تأهيل العاملين الفنيين في األجهزة اإلحصائية 

 إستخدام األدلة والنشرات اإلحصائية 

 التوصيات  

  جداول إحصائية–ملحق  
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  :المقدمة واألهداف
دادت أهمية توفير المعلومات اإلحصائية، فتم تأسيس إدارات منذ خمسينات القرن الماضي إز - 1

خاصة باإلحصاء واألبحاث في معظم الدول العربية ومنها على سبيل المثال، العراق وسورية 

إلخ لتقوم هذه اإلدارات بجمع البيانات اإلحصائية وتحليلها بما في ...واألردن ومصر والسودان 

ثروة الحيوانية، إضافة إلى إجراء المسوحات المتعلقة ذلك تعدادات السكان والزراعة وال

إلخ، وقد إزداد اإلهتمام بتطوير أساليب الحصول ... بالصناعة والمواصالت ومستويات األسعار

على المعلومات اإلحصائية خالل فترة الستينات والسبعينات بناء على تطور الحاجة إلستخدام 

د الخطط والبرامج االنمائية السيما بعد إزدياد الموارد البيانات والمؤشرات اإلحصائية في إعدا

الطبيعية ومنها موارد النفط، وإعتماد عدد من الدول العربية أساليب متقدمة نسبياً في عمليات 

التخطيط االنمائية والتي تحتاج بالضرورة إلى معلومات إحصائية دقيقة يتم اإلعتماد عليها في 

ية للقطاعات كافة، على إعتبار ان البيانات اإلحصائية الدقيقة وضع الموازنات المالية والبشر

تشكل جزء مهماً من المعرفة االنسانية بل وتعتبر من أهم األليات لتوفير المعلومات الضرورية 

 . للمخططين ومتخذي القرارات في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية

  

الدول العربية تأخذ على عاتقها جمع البيانات ان تأسيس أجهزة إحصائية متكاملة نسبياً في معظم  - 2

والمعلومات اإلحصائية والقيام بتحليلها ووضع المؤشرات والتنبؤات وفق األساليب المعتمدة من 

الجهات التعليمية واألكاديمية والدولية قد عزز مكانة هذه األجهزة في تلك الدول السيما بعد 

حديد مهام وواجبات تلك األجهزة وإلزامية صدور قوانين خاصة باإلحصاء يتم بموجبها ت

التعامل معها من قبل الوزارات والمؤسسات والمواطنين في كل دولة من أجل ضمان إجراء 

 .العمليات اإلحصائية بصورة كاملة ودقيقة

  

غير ان بناء القدرات اإلحصائية اليتم في الجامعات والمعاهد األكاديمية فحسب بل يتم أيضاً في  - 3

ب للتدريب اإلحصائي في معظم الدول العربية سواء كانت هذه المراكز تابعة للنظام مراكز وشع

التعليمي الرسمي أو تتبع األجهزة واإلدارات اإلحصائية بصورة مباشرة، إضافة إلى النشاطات 

التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها بعض المنظمات الدولية واإلقليمية ومنها المعهد العربي 

 .والبحوث اإلحصائيةللتدريب 
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ان الهدف األساسي من إعداد هذه الدراسة هو الوقوف على مدى تطور القوى العاملة في  - 4

األجهزة اإلحصائية العربية وتأثيرها على واقع العمل اإلحصائي العربي، وإمكانات تفعيله بما 

 عن السعي يضمن توفير معلومات إحصائية دقيقة لمتخذي القرارات في الوقت المناسب، فضالً

لمعرفة مدى توافق برامج التأهيل األكاديمي مع اإلحتياجات الفعلية للقوى العاملة اإلحصائية في 

والشك في . الدول العربية، وبحث مدى اإلرتباط بين التأهيل اإلحصائي وتكنولوجيا المعلومات

صائية العربية البد ان تقديم أية مقترحات عملية لتطوير وتأهيل القوى العاملة في األجهزة اإلح

وان تكون ذات فائدة لتطوير العمل اإلحصائي العربي، وهذا مايطمح إليه الجميع، وتحاول 

األجهزة اإلحصائية العربية بلوغ هذه األهداف من خالل سعيها لتطوير إمكاناتها الذاتية بالتعاون 

 .مع الجهات اإلقليمية والدولية ذات العالقة
 

  :عربي وتطور اساليبهواقع العمل اإلحصائي ال

ان واقع العمل اإلحصائي في األقطار العربية قد تطور بشكل ملموس من حيث مركزية العمل  - 5

في المنهجيات واألسس العلمية والفنية، محكوماً بتعليمات وأليات مركزية تصدرها األجهزة 

، إضافة إلى قدر من واإلدارات اإلحصائية في كل دولة إستناداً إلى قوانين اإلحصاء النافذة لديها

التعاون والمشاركة في تنفيذ التعدادات والمسوحات اإلحصائية من قبل دوائر اإلحصاء في 

المحافظات واألقاليم وفي الوزارات حتى وان كانت تلك الدوائر غير تابعة إدارياً لألجهزة 

لتي يجري اإلحصائية، مما يؤكد وجود قدر من الثقة واإلطمئنان في العمليات اإلحصائية ا

تنفيذها بالرغم من ضعف القدرات اإلحصائية المتخصصة في بعض األجهزة اإلحصائية، 

 .وتحاول هذه األجهزة إستكمال تشكيالتها اإلدارية والفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك
 
كما ان التطوير الحاصل في العمل اإلحصائي العربي قد شمل الجوانب النوعية أيضاً، فاصبحت  - 6

 اإلقتصادية والمسوح الديمغرافية ومسوح اإلستخدام والقوى العاملة والبطالة وأحوال المسوحات

المعيشة وتعداد المنشآت إضافة إلى التعدادات األساسية األخرى كتعداد السكان والتعداد 

، كلها ضمن برامج وأجندات األجهزة اإلحصائية، يتم العمل على تنفيذها بصورة ...الزراعي 

 .م الدول العربية، وهذا تطور إيجابي البد من اإلشارة إليه في هذا المجالدورية في معظ

وقد ساعد على ذلك مالءمة مواقع معظم األجهزة اإلحصائية بالنسبة لتسلسل اإلدارات الحكومية 

المركزية والتي تملك صالحية إتخاذ القرارات األساسية المتعلقة بالتطور اإلقتصادي 
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 كاإلرتباط بمجلس الوزراء أو مجلس التخطيط أو وزارة اإلقتصاد واإلجتماعي في كل دولة،

  .إلخ...والتخطيط
 

ان التطور النوعي في العمليات اإلحصائية اليشمل النقاط سالفة الذكر فحسب، بل يشمل أيضاً  - 7

تطوراً ملحوظاً في القدرة على توفير المعلومات عن طريق تأسيس دوائر خاصة بتكنولوجيا 

عظم األجهزة اإلحصائية تتولى إدارة ومكننة األعمال اإلحصائية وتصميم المعلومات في م

البرامج واالنظمة ومعالجة البيانات اإلحصائية إضافة إلى حفظ وإسترجاع البيانات وأعمال 

النشر األلكتروني، فضالً عن توفير المعلومات الدقيقة لإلستفادة منها في رسم السياسات وإتخاذ 

وقد ساعد على ذلك توفر األجهزة والمعدات . على مستوى الدولة والمجتمعالقرارات األساسية 

 .األلكترونية والبرمجيات بمستويات مناسبة لدى هذه الدوائر
 

ان تطور األساليب اإلحصائية ونشاطات األجهزة اإلحصائية العربية يعود أساساً إلى التطور  - 8

تصادية واإلجتماعية في الدول العربية الحاصل في العلوم بشكل عام وإلى تقدم النشاطات اإلق

السيما خالل فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فانعكس ذلك على النظام التعليمي 

في العديد من األقطار العربية، حيث أولت معظم الجامعات والمعاهد إهتماماً بالدراسات 

دارة واإلقتصاد والتجارة وبعض اإلحصائية فتم انشاء أقسام لإلحصاء في كثير من كليات اإل

غير ان التركيز في البرامج التعليمية المطبقة . كليات العلوم إضافة إلى معاهد اإلدارة المتوسطة

يعتمد على الجوانب النظرية كإستعراض القوانين والمعادالت الرياضية مع إجراء بعض 

ما إهتمام كاٍف في الجوانب اإلختبارات المبسطة على الحاالت واألمثلة المطروحة للبحث، دون

العملية والتطبيقية، مما أدى إلى ضعف مستوى إلمام الخريجين في األساليب اإلحصائية 

وتطبيقاتها، فانعكس ذلك على قدرات العاملين في المجاالت اإلحصائية في اإلدارات الحكومية 

ام التعليم في والشركات وبالتالي أدى هذا الوضع إلى تدني مستوى الطلب على مخرجات نظ

الدراسات اإلحصائية، فإضطرت بعض المؤسسات التعليمية إلى تقليص مستويات القبول في 

أقسام اإلحصاء لديها وربما إضطر بعضها إلى تعليق الدراسة في تلك االقسام، اآلمر الذي أدى 

المواد إلى تراجع اإلهتمام بالدراسات اإلحصائية بشكل عام، وكانما أصبحت مادة اإلحصاء من 

التعليمية التقليدية التي يتم إعداد الطالب فيها إلغراض الثقافة العامة وليس على أساس مستوى 

الطلب على الخريجين في سوق العمل، مما يتطلب تدارك هذا اآلمر والسعي لتوجيه وضع 
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وإعداد البرامج التعليمية لمادة اإلحصاء وفق الحاجة الفعلية لمستخدمي تلك البرامج في 

 .إلدارات الحكومية والشركات بصورة عامةا
 

  :تطور القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية

بما ان العمليات اإلحصائية تتعلق بجمع البيانات وتبويبها وتحليلها وفق األسس العلمية  - 9

 وإستخالص المؤشرات المطلوبة إلتخاذ القرارات اإلقتصادية واإلجتماعية ألي بلد، لذا يكون من

الضروري ان تتولى هذه العمليات قوى عاملة مؤهلة بالمستوى المطلوب لتمارس مهامها 

الميدانية والمكتبية بكفاءة مع األخذ باإلعتبار التطورات الحديثة في وسائل معالجة البيانات 

اإلحصائية بما في ذلك جمع وخزن البيانات وإسترجاعها عند الحاجة واإلستخدام الواسع 

لكترونية المتطورة وكذلك إستخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع المراحل للحاسبات اال

األساسية للعمليات اإلحصائية والتي تشمل جمع وتدقيق ومعالجة وتحليل البيانات وخزنها إضافة 

 .إلى إمكانية إسترجاعها ونشرها إلكترونياً
 

ل العربية تعتمد على مدى  والشك في ان كفاءة أداء األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدو -10

كفاءة العاملين فيها وبخاصة الفنيين في المكاتب اإلحصائية إضافة إلى اإلحصائيين الميدانيين 

وعلى قدراتهم في استيعاب وتطبيق الوسائل الحديثة في العمليات اإلحصائية المطلوبة ضمن 

رات الالزمة، البد ان تكون برامج عملها اإلعتيادية واإلستثنائية، ومن أجل الحصول على المها

لدى األجهزة واإلدارت اإلحصائية في الدول العربية سياسات وبرامج فعالة ومتطورة للتوظيف 

والتدريب والتأهيل، لضمان الحصول على العاملين بمستويات لها القدرة على تنفيذ برامجها 

حصائية أعداد كافية من اإلحصائية بالمستوى المطلوب وهذا يستلزم إحتواء القوى العاملة اإل

المهارات المتنوعة ومن خلفيات علمية وأكاديمية تتطلبها العمليات اإلحصائية المقررة 

كاإلحصائيين واإلقتصاديين واإلداريين والمحاسبين والمختصين في علوم اإلجتماع والسكان 

 .والجغرافيا إضافة إلى المهندسين وخبراء الحاسوب واالنترنت

  

قدم فان ماتتضمنه جداول المعلومات الخاصة بالعاملين في األجهزة واإلدارات وبناء على مات -11

اإلحصائية العربية المقدمة إلى المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، غالباً ماتتفق مع مبدأ 

التنوع في التخصصات المطلوبة إلعداد وتنفيذ البرامج اإلحصائية، على ان تكون خاضعة لبرامج 

ة وتأهيلية مناسبة للعمل اإلحصائي المطلوب وتعزيز قدراتها الذاتية لتصبح قادرة على تدريبي
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إستيعاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجاالت العمل اإلحصائية على إعتبار ان العامل البشري 

 المؤهل علمياً وإحصائياً هو األساس في ضمان الدقة والكفاءة للعمليات اإلحصائية التي تنفذها

 . األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية

  

وتعتبر كفاءة أداء العاملين في األجهزة اإلحصائية من أهم العوامل الحاسمة في رفع كفاءة  -12

إداء تلك األجهزة، لضمان إمكانية بناء قواعد معلومات إحصائية متكاملة إلستخدامها في رسم 

ناسبة في ضوءها، وهذا اليتم قطعاً إال بإعداد القوى السياسات االنمائية وإتخاذ القرارات الم

العاملة اإلحصائية المطلوبة في كل دولة، وفقاً لإلحتياجات الفعلية وبالمواصفات الالزمة للعمل 

 .اإلحصائي وضمن إطار التقدم التكنولوجي المحرز في البلدان العربية
 

 الخمسة عشر التي وردت منها ان مجمل العاملين في األجهزة اإلحصائية للدول العربية -13

موظفاً، غير ان نسبة العاملين الفنيين منهم ) 8366(المعلومات الخاصة بالقوى العاملة قد بلغ 

، لدى أحدى %)96-50(تختلف من دولة إلى أخرى، إذ تراوحت نسبة العاملين الفنيين مابين 

العراق واالردن عشر دولة عربية وهي البحرين والسودان وقطر والكويت واالمارات و

في المغرب واليمن %) 39-33(والسعودية ولبنان وليبيا وسورية، بينما تراوحت هذه النسبة بين 

وفلسطين ومصر، وربما يعود سبب ذلك إلى اإلختالف في تعريف العمل الفني والعاملين الفنيين 

ح وتعريف موحد في األجهزة اإلحصائية للدول العربية المذكورة انفاً، مما يتطلب تحديد واض

للعمل الفني والعاملين الفنيين في المجاالت اإلحصائية مع األمثلة، لتكون المعلومات المرسلة من 

كما ان المعلومات الخاصة بكل من . قبل األجهزة اإلحصائية أكثر دقة وذات  مصداقية عالية

اإلحصائية لديهما، بالرغم سورية وليبيا قد خلت من ذكر العاملين الفنيين أو اإلداريين في األجهزة 

من التأكيدات من قبل المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية عليهما، باإلضافة إلى ان عدداً 

من الدول العربية غير المذكورة أعاله، لم تصل البيانات الخاصة بها بموجب االستبيان المرسل 

لمحدد لإلجابة هو ان اليتعدى ، بينما كان الموعد ا2007إليها أصالً حتى أواسط شهر تموز

في الملحق يبين تفاصيل المعلومات الخاصة بالقوى العاملة في ) 1(، والجدول رقم 31/3/2007

 .األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية
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  :القوى العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية حسب االختصاص والتحصيل العلمي

ء وتطور القدرات اإلحصائية العاملة في األجهزة واإلدارات سبق وأشرنا إلى ان بنا -14

اإلحصائية العربية قد رافق مراحل التطور اإلقتصادي واإلجتماعي في المجتمعات العربية كافة، 

وقد ركزت الدول النامية ومنها الدول العربية على أهمية الدراسات اإلحصائية في معاهدها 

ير من القرن الماضي من أجل نشر الوعي اإلحصائي لدى المختلفة السيما خالل النصف األخ

شرائح المجتمع وإعداد قوى عاملة إحصائية فاعلة ومؤهلة لتوفير المعلومات والمؤشرات 

اإلحصائية الالزمة لرسم السياسات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتي يتم اإلعتماد عليها 

، لذا فان التوسع في نشر المعارف والمفاهيم اإلحصائية عن في إتخاذ القرارات االنمائية المناسبة

طريق توسيع مجاالت إعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية في المستويات المختلفة هو أمر 

ضروري لضمان تحقيق نهضة معلوماتية شاملة في كل بلد عربي من خالل تعزيز المناهج 

ت بدء من مرحلة الدراسة الثانوية مع التركيز على الدراسية بمادة اإلحصاء وتكنولوجيا المعلوما

الجوانب العملية والتطبيقية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتأهيلية للقوى العاملة بصورة عامة، 

والشك في ان هذا اآلمر يعتبر ضرورياً وأساسياً للتقدم المطلوب ليس فقط بالنسبة لتوفير القوى 

ئية وانما لتطوير الموارد البشرية التي تعمل في المجاالت اإلقتصادية العاملة في المجاالت اإلحصا

 .واإلجتماعية كافة
 

بلغ مجموع العاملين الفنيين في جميع األجهزة واإلدارات اإلحصائية العربية التي توفرت  -15

تقريباً من مجموع القوى العاملة في %) 45(موظفاً يمثل نسبة ) 3700 (2006معلوماتها في عام 

جهزة واإلدارات اإلحصائية المذكورة، أي ان أكثر من نصف القوى العاملة المتوفرة التندرج األ

تحت عناوين ووظائف إحصائية، مما قد يؤدي إلى إعاقة نشاطات األجهزة اإلحصائية الفنية في 

تنفيذ برامج عملها أو إضطرار بعضها لعدم شمول بعض المسوحات الضرورية المطلوبة منها 

 .مذكورللسبب ال

  

لو تطرقنا إلى تفاصيل إختصاصات العاملين الفنيين في األجهزة اإلحصائية العربية خالل عام  -16

من أعداد العاملين %) 24.3(موظفاً ويمثل نسبة ) 793( لوجدنا ان عدد اإلحصائيين هو 2006

في علوم الفنيين في األجهزة المذكورة وهذه النسبة متدنية جداً، بينما كان مجموع اإلختصاصات 

اإلقتصاد وإدارة األعمال والتجارة والمحاسبة الذين يعملون في األجهزة موضوع البحث في العام 

من مجموع العاملين المشار إليه في أعاله، أما %) 15.5(موظفاً ويمثل نسبة ) 506(المذكور 
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من %) 34.5(موظفاً أي بنسبة ) 1123(علوم الحاسبات والرياضيات فبلغ عددهم في نفس العام 

مجموع الفنيين وهي نسبة معقولة إلنها تمثل األساس في توطين إختصاص تكنولوجيا المعلومات 

موظفاً، وعدد العاملين ) 27(في العمل اإلحصائي، وكان عدد اإلختصاصات الهندسية بحدود 

موظفاً أي بنسبة ) 806(بإختصاصات أخرى إضافة إلى العاملين بدون تخصص بلغ عددهم 

في الملحق يوضح ) 2(من عدد العاملين الفنيين خالل العام المذكور، والجدول رقم %) 24.7(

 .تفاصيل توزيع هذه اإلختصاصات في األجهزة واإلدارات اإلحصائية العربية

  

) 793(يالحظ من المؤشرات أعاله ان عدد العاملين الفنيين في إختصاص اإلحصاء وهو  -17

لطبيعي في نظام عمل متخصص يفترض ان يمثل لم يأخذ مداه ا%) 24.3(موظفاً وبنسبة 

اإلحصائيون فيه العمود الفقري للقوى العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية، وهذا يعود بالطبع 

لضعف الوعي العام بأهمية العمل اإلحصائي والفوائد المهمة التي تجنيها الدول العربية من توفر 

اإلحصائية التي تقوم بها األجهزة المختصة وفق مؤشرات دقيقة وحقيقية من خالل العمليات 

برامج العمل التي تضعها سنوياً لتنفيذها ضمن الخطط التي توضع لهذا الغرض، والتي يعتمد 

أما إختصاصات الحاسوب والرياضيات فقد كان . عليها في رسم السياسات االنمائية في كل بلد

من عدد العاملين %) 34.5(فاً وبما نسبته موظ) 1123( وهو 2006العدد الذي يمثلهم خالل عام 

الفنيين كما ورد في أعاله فيعتبر مؤشراً مناسباً ضمن ظروف العمل والتوجهات الجديدة لنظم 

العمل اإلحصائية في البلدان العربية والتي ركزت إهتماماتها على توظيف اإلختصاصات المتعلقة 

كما ان إشراك إختصاصات . صاص اإلحصاءبتكنولوجيا المعلومات وان كان ذلك على حساب إخت

علمية أخرى في العمليات اإلحصائية كاإلقتصاد وإدارة األعمال والمحاسبة وحتى العلوم االنسانية 

األخرى فهو مؤشر ذو داللة سليمة وواعية ألهمية مشاركة مثل هذه التخصصات في العمليات 

 .ئية للمؤشرات المطلوبةاالحصائية السيما التحليلية منها واإلستنتاجات النها
 

أما عدد العاملين الفنيين الذين يتولون إدارة األجهزة اإلحصائية وفروعها وأقسامها في الدول  -18

، فكان 2006العربية التي توفرت عنها المعلومات التفصيلية عن أعداد حملة الشهادات العليا لعام 

موظفاً وعلى ) 94(ة الماجستير موظفاً وعلى شهاد) 14(عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه 

موظفاً في مصر يعملون ) 347(موظفاً، يضاف إلى هذه األعداد ) 79(شهادات الدبلوم العالي 

بوظائف كبراء إحصائيين ومدراء إدارات إحصائية بمؤهالت عالية مناسبة لنوع العمل حسب 

من العاملين ) 20(توصيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر إضافة إلى 
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الفنيين في قطر من غير القطرين يعملون كخبراء، فيكون العدد الكلي لإلختصاصات العليا أو 

والشك ان هؤالء . موظفاً) 554(القيادية والتي تعمل في مجاالت البحث العلمي اإلحصائي هو

الفنية لألجهزة الموظفين يتولون قيادة األعمال البحثية واإلحصائية التي تتطلبها برامج العمل 

واإلدارات اإلحصائية العربية بصورة رئيسية، وإذا ماتم إضافة عدد رؤساء األقسام واإلحصائيين 

في إدارات اإلحصاء الفرعية التابعة للجهاز في مصر الذين تم اعتبارهم من حملة البكالوريوس 

وكماهو معلوم . موظفاً) 1390(يكون العدد الكلي لهذه المستويات الوظيفية ) 836(البالغ عددهم 

ان العمليات اإلحصائية خاصة الميداينة منها تعتمد بصورة رئيسية على العاملين من حملة 

وإذا ما ُأضيف عدد حملة . شهادات البكالوريوس سواء كان عمل هوالء قيادياً أم تنفيذياً

العدد الكلي الذي البكالوريوس فيما يخص الدول العربية األخرى غير مصر إلى العدد أعاله يكون 

موظفاً، يساعدهم ) 2509(يدير وينفذ البرامج اإلحصائية في الدول العربية موضوع البحث 

) 261(إضافة إلى . موظفاً من حملة الدبلوم المتوسط وشهادة الثانوية العامة ومايعادلها) 694(

عاملين في يوضح تفاصيل أعداد ال) 3(موظفاً يحملون مؤهالً دون المتوسط، والجدول رقم 

 .األجهزة اإلحصائية العربية حسب التحصيل العلمي
 

كما بينا في الفقرة السابقة بان مجموع الفنيين العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية  -19

موظفاً فقط ) 187(العربية التي قدمت معلومات تفصيلية عن المستويات العلمية لموظفيها قد بلغ 

صائي واألبحاث اإلحصائية في بالدهم يضاف إليهم عدد يمثل كبراء يعملون في قيادة العمل اإلح

تم إعتبارهم يحملون شهادات ) 347(إحصائيين ومدراء إدارات إحصائية في مصر البالغ عددهم 

من الخبراء في قطر من غير القطرين، يكون العدد الكلي لحملة الشهادات ) 20(عليا مع إضافة 

تقريباً من المجموع الكلي للعاملين الفنيين، وهي نسبة %) 16(يمثلون نسبة ) 554(العليا 

متواضعة قياساً إلى متطلبات البحث العلمي والمؤشرات اإلحصائية الالزمة إلتخاذ القرارات في 

المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية، ولكن بإضافة عدد الفنيين الذين يحملون شهادة البكالوريوس 

وهي نسبة جيدة إذا ماتم تأهيل هؤالء %) 72.4(بة حوالي موظفاً تكون النس) 1955(وهو

لمتطلبات العمل اإلحصائي الالزم ومواكبة تطور أساليب البحث وإدخال معالم التكنولوجيا الحديثة 

 .في العمليات اإلحصائية المطلوبة السيما في التعدادات والمسوح اإلحصائية األساسية

    

 إلى مجموع العاملين في األجهزة اإلحصائية موضوع غير ان نسبة حاملي الشهادات العليا -20

في كل من مصر %) 29.3 – 28.5(البحث تختلف من قطر الى آخر، حيث تراوحت النسبة بين 
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في كل من اإلمارات وفلسطين %) 21.4 – 15.2(والسودان وقطر، وتراوحت هذه النسبة مابين 

واليمن ولبنان فتراوحت هـذه النسبة مابين ، أما العـراق  %)13.2(واألردن، تليهـا ليبيا بنسبة 

 1.2(، أمـا في السعوديـة والكويـت وسوريـة فتراوحت النسبة لديهم مابين  %)9.8 – 8.6(

، ولم تذكر أي من البحرين والمغرب عدد الحاصلين على شهادات عليا من بين  %)4.1 –

 . موظفيهم العاملين في األجهزة اإلحصائية

باين واإلختالف مابين األجهزة اإلحصائية سالفة الذكر يعود إلى إهتمام كل والشك بان هذا الت

دولة بالعمل اإلحصائي لديها وإلى عمليات تطوير وتدريب وتأهيل العاملين في كل جهاز إضافة 

إلى المحفزات التي تشجع العاملين على مواصلة عملهم في المجاالت اإلحصائية، وتهيئة الظروف 

 وتجهيزهم بالمعدات التكنولوجية المتطورة التي تسهل العمل اإلحصائي بشكل المناسبة لعملهم

  .عام

  

من خالل مراجعة القوانين التي تحكم عمل األجهزة واألدارات األحصائية يالحظ ان جميع  -21

هذه اإلدارات ترتبط بمجالس عليا أو وزارات أو هيئات عليا مرتبطة بتلك المجالس أوالوزارات، 

بق على الموظفين العاملين في األجهزة اإلحصائية هي قوانين الخدمة المدنية التي لذا فان ماينط

تشمل عادة معظم دوائر الدولة، وغالباً ماتكون هذه القوانين محددة لرواتب وأجور العاملين فيها 

بمستويات دون مستويات األجور في سوق العمل السيما في المؤسسات غير المرتبطة بوزارات 

عامة، إضافة الى الميزات العالية التي تمنحها عادة الشركات الخاصة والمؤسسات أو مصالح 

الدولية التي تعتبر وسائل جذب فعالة للخبرات العلمية في اإلختصاصات المختلفة ومنها الخبرات 

اإلحصائية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، لذا فان معظم اإلدارات الحكومية 

بحث العلمي بانواعه المختلفة تعتبر بيوت خبرة غير قادرة على اإلحتفاظ بالعاملين المتخصصة بال

الفنيين لديها ليس للسبب المذكور فقط وانما ألسباب تتعلق بظروف العمل واألوضاع اإلقتصادية 

والسياسية واإلجتماعية بشكل عام في كل بلد السيما خالل الثالثين سنة الماضية، مما يتطلب 

جذرية لمعالجة هذه األوضاع بما يؤمن إستمرار الخبرات، بتهيئة الظروف المناسبة للعمل حلوالً 

العلمي والفني عن طريق تأسيس بيوت خبرة وطنية تشمل معاهد ومراكز األبحاث والتدريب 

والتأهيل ومدها بكل وسائل الدعم واإلسناد لضمان إستمرارها في العمل الذي تحتاج إليه البلدان 

 . عموماًالعربية
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أما توزيع العاملين حسب الجنس في المجاالت اإلحصائية في البلدان العربية ضمن األجهزة  -22

وهي تكاد %) 49(، فقد تبين ان نسبة اإلناث قد بلغت حوالي 2006واإلدارات األحصائية لعام 

مالي ومع ذلك فان نسب االناث من إج. تساوي نسبة اإلناث في المجتمع في معظم الدول العربية

فأحتلت العراق والكويت نسبة . العاملين باألجهزة اإلحصائية تختلف من دولة عربية إلى أخرى

وهي أعلى نسب العامالت في المجاالت اإلحصائية في الدول العربية التي وردت %) 76(

، بينما كانت النسبة في مصر والسودان %)68(المعلومات الخاصة بكل منها، تليها األردن بنسبة 

، أما فلسطين وقطر فكانت %)48-43(، ثم سورية وليبيا والبحرين بين %)60- 54(بنان بين ول

، أما السعودية فكانت نسبة المرأة العاملة في هذا %)18(، واليمن %)30-29(نسبتهما بين 

، والشك في ان تدني النسب في بعض البلدان يعود بالدرجة األولى %)9(المجال أقل النسب وهي 

ط اإلجتماعية والنفسية لبعض فئات الشعب العربي في أي من هذه البلدان إضافة إلى إلى الضغو

مايتطلبه العمل اإلحصائي الميداني من جهود تحول دون مشاركة واسعة من العنصر النسوي في 

 .العمليات اإلحصائية الميداينة
 

  :حصائيةالتأهيل الجامعي والفني ومدى انسجامه مع اإلحتياجات للقوى العاملة اإل

تعتبر الجامعات والمعاهد العالية والوسطى الشريان الرئيسي الذي يغذي األجهـزة واإلدارات             -23

اإلحصائية للقوى العاملة المطلوبة إضافة إلى مايتوفر من طلب على اإلختصاصات اإلحـصائية             

ددة بمـا   واإلختصاصات األخرى المرافقة لها، للنهوض بتنفيذ العمليات اإلحصائية بمراحلها المتع         

في ذلك تنفيذ التعدادات والمسوح اإلحصائية الميدانية، لذا فقد جاء إهتمام العديد مـن الجامعـات                

والمعاهد في البلدان العربية بفتح أقسام أو فروع لدراسة اإلحصاء ضمن بـرامج كليـات اإلدارة                

، وقد تعزز هـذا     واإلقتصاد والتجارة وكليات العلوم منذ بدايات تأسيس معظم الجامعات والمعاهد         

اإلهتمام خالل فترات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، نظـراً لتزايـد الطلـب علـى                

مخرجات تلك المؤسسات التعليمية وكلما توفرت الهيئات التدريسية المطلوبة والوسائل التعليميـة            

ـ            ب متزايـد تبعـاً     والتدريبية الالزمة للعملية التعليمية، على إعتبار ان هذا التخصص يحظى بطل

لسياسات التخطيط من أجل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية التي تمر بها المنطقة العربيـة خـالل               

الفترة المذكورة المبنية على أساس تزايد الموارد النفطية في معظم بلدانها إضافة إلى تزايد أعداد               

سواق العمل فيها سواء كانـت  السكان والتقدم الذي تمكنت من تحقيقه بعض دول المنطقة وإتساع أ          

 .حكومية أو ضمن نشاطات القطاع الخاص
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غير ان هذه اآلمال قد تبددت نتيجة األزمات السياسية والحروب التـي دمـرت إقتـصاديات                 -24

المنطقة وخَّربت مجتمعاتها، فأدت إلى هبوط مستويات التعليم في معظم اإلختصاصات السيما في             

لضغوط اإلجتماعية على سياسات القبول في الجامعات والمعاهد بدء         العلوم االنسانية نتيجة لتزايد ا    

من فترة التسعينيات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا، وكذلك عندما إتـسعت رقعـة التعلـيم                 

الخاص وأخذت بعض مؤسساته طابعاً تجارياً،  مما أثر في نوعية التعليم فـي العديـد مـن دول                  

 من الطاقات البشرية العلمية الكفوءة التي تملكها الجامعات إلـى           المنطقة، إضافة إلى تحول الكثير    

دول أخرى خارج المنطقة لألسباب المشار إليها انفاً، مما يعيد تعليمنا إلى مراحل بدايات القـرن                

الماضي تقريباً، وهذه حالة يؤسف لها، قد أثرت وبصورة سـلبية علـى األوضـاع اإلقتـصادية                 

 .عربيةواإلجتماعية في المنطقة ال

بتقدم الوسائل التكنلوجية، وإتساع إستخدام أجهزة الحاسوب في جميع انواع نـشاطات اإلدارة              -25

والمال واإلقتصاد بشكل عام، إضافة إلى تطور نظم المعلومات في المجاالت المختلفـة، وتطـور         

لعوامـل  انتشار وسائل األتصاالت في معظم الدول العربية داخلياً واإلتصال مع الخارج، كل هذه ا             

وغيرها قد غيرت من طبيعة الطلب على مخرجات العمليات التعليمية في الجامعـات والمعاهـد،               

فأصبحت بعض اإلختصاصات ومنها اإلحصاء تعتبر من اإلختصاصات التقليدية التـي أصـبحت     

معاملتها التختلف كثيراً عن اإلختصاصات االنسانية األخرى، بالرغم من محـاوالت اإلصـالح             

 في البرامج التعليمية الخاصة بها، مثل إستخدام بعض المختبرات التقنية وانتشار إستخدام             المحدودة

إلخ ولكن هذا اليكفي من     ...الحاسبات اآللكترونية وتدريس المبادئ المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات      

 الناحية العملية بل أصبح الطلب في هذا المجال ينصب على إختصاصات الحاسبات وتكنولوجيـا             

المعلومات، أي ان مخرجات انظمة التعليم في هذه المجاالت أصبحت غير منسجمة مع إحتياجات              

المجتمع على القوى العاملة اإلحصائية، مما يتطلب إعادة النظر في بـرامج التعلـيم والتـدريب                

بالمستويات المختلفة ومنها التدريب على إستخدام البرمجيـات الجـاهزة وربطهـا بإسـتخدامات              

بات اآللكترونية، إضافة إلى تكليف طلبة اإلحصاء خالل السنة الدراسية األخيـرة بإعـداد              الحاس

بحوث حول تطبيق األساليب اإلحصائية في أحد الجوانب العملية التي يتوقع الطالب بعد تخرجـه               

ان يمارسها عند توظيفه أو دخوله سوق العمـل،  لينـسجم مـع الطلـب الفعلـي علـى هـذه                      

 .اإلختصاصات
 

 أفادت المعلومات التي تم التوصل إليها من قبل بعض الخبراء والباحثين اإلحصائيين بان وقد -26

جهود اإلعداد والتأهيل العلمي لمخرجات النظام التعليمي في المجاالت اإلحصائية في الدول 
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العربية، ليس بالمستوى المطلوب، والتؤدي الخدمات التي يقدمها العاملون في الحقول المعلوماتية 

إلى تحقيق األهداف المشار إليها أعاله، كما التؤدي حتى النشاء انظمة معلوماتية متطورة 

ومناسبة إلحتياجات كل بلد للمعلومات والمؤشرات اإلحصائية الالزمة لعمليات التنمية وتطوير 

المجتمعات العربية، إضافة إلى تقليص قبول الطلبة وحتى تعليق الدراسات اإلحصائية في العديد 

من الجامعات العربية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، مما يستلزم إعادة النظر في المناهج الدراسية 

كما أشرنا أعاله بما يؤمن إدراك أهمية مادة اإلحصاء في الحياة العملية ألفراد المجتمع كافة، 

ئية وترسيخ المعارف اإلحصائية بوسائلها الحديثة والمتطورة والتوسع في الدراسات اإلحصا

وتغذيتها بمواد تطبيقية مناسبة إضافة إلى تعزيزها بمواد علمية خاصة بتكنولوجيا المعلومات في 

الجامعات والمعاهد في البالد العربية،  إضافة إلى التأكيد والتركيز على الجوانب العملية 

النشاطات والتطبيقية في الدراسة والتأهيل العلمي لضمان توفير قواعد معلوماتية شاملة لجميع 

 .والفعاليات اإلقتصادية واإلجتماعية في تلك البلدان
 

  :انواع ومستويات الدورات التدريبية اإلحصائية المتاحة ومجاالت تطويرها

أما عمليات التدريب والتأهيل للعاملين في المجاالت اإلحصائية في الدول العربية، فان كالً من  -27

يمن قامت بتأسيس مراكز تدريب إحصائية تتبع السودان وسورية والعراق وفلسطين ومصر وال

دورة تدريبية ) 156( من إقامة 2006األجهزة واإلدارات اإلحصائية لديها، تمكنت خالل عام 

متدرباً من ) 731(متدرباً من منتسبي األجهزة واإلدارات اإلحصائية، إضافة إلى ) 968(حضرها 

 متدرباً للدورة الواحدة بالنسبة للمجموع )11(غير منتسبي األجهزة المذكورة، وبمعدل حوالي 

الكلي للمتدربين للعام المذكور أعاله، وكان معدل عدد المتدربين في الدورة الواحدة متقارباً في 

كل من سورية وفلسطين وهو حوالي عشرة متدربين، أما في السودان واليمن فكان المعدل مابين 

متدربين للدورة الواحدة في ) 5(كان المعدل حوالي متدرباً في الدورة الواحدة، بينما ) 18-20(

في الملحق يمثل نموذج ) 4(متدرباً للدورة الواحدة في مصر والجدول رقم ) 68(العراق، وحوالي 

 .2007لخطة الدورات التدريبية التي اعلنها جهاز التعبئة العامة واالحصاء في مصر لعام 
 

ا حول الموضوع فأشارت دائرة اإلحصاءات العامة تهأما بقية الدول العربية التي قدمت معلوما -28

في األردن بانها بصدد انشاء مركز تدريب إحصائي تابعاً لها، وأفادت المغرب بان لديها مركز 

تدريب إحصائي غير انها لم تذكر أي شيء عن أعداد الدورات التدريبية التي عقدتها وال عدد 

لخليج العربي عامة وكذلك ليبيا ولبنان ليس لديها كما ان دول ا. المتدربين خالل العام المذكور
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نشاط تدريبي من خالل مراكز تدريب خاصة بأجهزتها اإلحصائية، ونعتقد بانها تستفيد من 

اإلمكانات التدريبية المتوفرة في الدول األخرى أو المتوفرة في الجامعات أوالكليات والمعاهد الفنية 

لتدريب المستمر التي تقوم بها معظم الجامعات والمعاهد المتوسطة من خالل نشاطات التعليم وا

في العلوم المختلفة ومنها في مجاالت االحصاء والمعلوماتية إضافة إلى النشاطات التدريبية التي 

تقوم بها المؤسسات والشركات الخاصة لتدريب وتأهيل موظيفها، والتي يمكنها قبول أعداد غير 

مية أو الراغبين في التأهيل ألعمال المكاتب العامة والخاصة قليلة من منتسبي األجهزة الحكو

لتطوير إمكاناتهم الفنية على إستخدام األجهزة اآللكترونية سواء كان ذلك إلعمال إحصائية أو 

التدريب على إختصاصات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات أوغيرها، لقاء أجور تدريب وفقاً لمقاييس 

 .لعمل محلياً وإقليمياً وحتى دولياًومعايير تسود حالة أسواق ا

  

ان معظم الجامعات في الدول العربية حكومية كانت أم أهلية قد أبدت إهتماماً واسعاً في عقد  -29

الدورات التدريبية المتوسطة وقصيرة األجل ضمن برامج التعليم المستمر التي تشمل مساحة 

 جامعة وذلك من خالل مراكز واسعة من النشاطات والمهن المطلوبة للمجتمع المحيط بكل

الدراسات والتدريب واإلستشارات المرتبطة بالجامعات والتي تستقبل الراغبين في التدريب على 

المهن والمهارات المختلفة بما في ذلك فنون اإلدارة واإلحصاء التطبيقي ونظم المعلومات 

 .لكترونيةوتكنولوجيا الحاسوب واالنظمة المتعلقة بتشغيل وصيانة الحاسبات اال
 

كما ان مؤسسات أو كليات المجتمع أو المعاهد في معظم الدول العربية، وكذلك المؤسسات  -30

والشركات الخاصة أصبحت مصدراً مهماً لتهيئة القوى العاملة الفنية المدربة على المهن المختلفة 

ختصاصات بما في ذلك مبادئ اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب وغيرها من اإل

والشك بان معظم هذه المؤسسات والمراكز تعمل على أسس تجارية، وتعلن عن . الفنية والمهنية

برامجها وفق شروط وضوابط تضعها الجهات الحكومية المختصة في كل بلد من أجل ضمان 

نوعية التدريب والتأهيل ومستوى كفاءة خريجي الدورات التدريبية التي تعقدها هذه المؤسسات 

 .مراكز ومن أجل تلبية إحتياجات سوق العملوال

  

ونعتقد ان معظم الدول العربية أخذت تهتم بانواع التدريب وتأهيل القوى العاملة وفق هذه  -31

المسارات دونما تتحمل تكاليف إضافية لتوفير القوى العاملة الفنية كما هو مطبق في بدايات 

 في المجاالت اإلحصائية المتخصصة فتبقى السبعينات من القرن الماضي، أما التدريب والتأهيل
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ضمن مسؤوليات األجهزة المركزية لإلحصاء سواء كان ذلك ضمن نشاطات المراكز أو إدارات 

التدريب لديها، أو عن طريق التدريب خالل العمل السيما عند التحضير إلجراء التعدادات 

ذها بالمهارات الكافية في المجاالت والمسوحات اإلحصائية األساسية والتي تزود العاملين على تنفي

والشك في ان معاونة المعاهد ومراكز التدريب وكذلك األجهزة اإلحصائية التي . اإلحصائية

تتوافر لديها إمكانات تدريبية لها تأثيرها االيجابي في توفير األطر الفنية المختلفة التي تحتاجها 

 .العمليات اإلحصائية في كل بلد عربي يحتاج إليها

  

وتستفيد األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول التي ليس لها مراكز تدريبية إحصائية أيضاً  -32

من فرص التدريب الداخلي والخارجي الذي تقوم به المعاهد ومراكز التدريب واألبحاث 

المتخصصة بإقامة الدورات التدريبية في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية بما في ذلك البرامج 

تعلقة بالتدريب اإلحصائي والديمغرافي وغيرها مثل معهد التخطيط القومي والمركز الم

الديموغرافي في القاهرة والمعهد العربي للتخطيط في الكويت ومعهد اإلدارة في سلطنة ُعمان 

إلخ إضافة إلى البرامج التدريبية ... ومعهد األبحاث اإلقتصادية واإلجتماعية للدول اإلسالمية

 التي يقدمها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية المخصصة نشاطاته الى المتخصصة

كما ان بعض الدول التي انشات مراكز أو إدارات تدريب في أجهزتها . الدول العربية كافة

اإلحصائية تستفيد أيضاً من الفرص المتاحة لها خارجياً، ومن هذه الدول جمهورية اليمن التي 

ستفادة من الدورات التدريبية الخارجية طويلة األجل التي يتراوح مداها بين استطاعت تحقيق اإل

، وبدورات متوسطة 2007-2004متدربين خالل السنوات ) 9(شهرين إلى تسعة أشهر بـ 

متدرباً لنفس الفترة الزمنية، ومن الدروات ) 22(بـ )  أسابيع8أكثر من إسبوعين إلى (األجل 

. متدرباً خالل السنوات المذكورة أعاله) 35(حققت ) ن إسبوعينبمااليزيد ع(قصيرة األجل 

موظفاً ) 50(إضافة إلى المشاركة في ورش عمل وندوات إحصائية بلغ عدد المستفيدين منها 

وهذه الدورات التشمل الدورات التي يتم عقدها في المعهد العربي للتدريب والبحوث . لنفس الفترة

 .اإلحصائية

في الملحق يمثل الفرص التدريبية التي حصلت عليها اليمن خالل السنوات ) 5( والجدول رقم 

 . كنموذج لمجاالت اإلستفادة من الفرص التدريبية المتاحة خارجيا2007ً -2004

أما دور المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، الذي تم انشاءه منذ فترة السبعينات من  -33

قره في بغداد والذي تشارك فيه جميع الدول العربية بإعتباره القرن الماضي الذي تقرر ان يكون م

يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، فانه يعتبر المنهل الذي يمكن ان تستفيد من نشاطاته 
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التدريبية اإلحصائية جميع الدول العربية، إضافة إلى األبحاث واإلستشارات التي يمكن ان يقدمها 

عد تعزيز إمكاناته المادية والفنية، والشك في ان خطة عمل المعهد لعام للدول العربية كافة وذلك ب

 التي يجري تنفيذها بمستوى جيد خير دليل على تقدم البرامج التنفيذية للمعهد المذكور بما 2007

ونعتقد أيضاً ان إمكانات تطوير العمل في المعهد . يؤمن تحقيق أهدافه في خدمة الدول العربية

القادمة يمكن ان يضيف فوائد جمة للدول العربية التي ترغب اإلستفادة من خالل السنوات 

مما يتطلب مزيداً من الدعم . الخدمات التي يقدمها في مجاالت التدريب والبحوث اإلحصائية

 .واإلسناد لضمان تنفيذ البرامج المحددة في خطة العمل المعتمدة من قبل مجلس ُأمناء المعهد
 

ى انجازات المعهد المذكور أعاله، ُيالحظ انه نفذ منذ تأسيسه في عام عند إلقاء الضوء عل -34

 عدداً كبيراً من الدورات التدريبية في مجاالت اإلحصاء المختلفة، منها 2006 حتى عام 1977

دورة متوسطة وقصيرة ) 42(دورة دبلوم عالي في إحصاءات السكان واإلحصاء التطبيقي و) 29(

دورة في جمع ) 26(دورة في اإلحصاءات اإلجتماعية و) 32(صادية واألجل في اإلحصاءات اإلقت

دورة في نظم المعلومات اإلحصائية إضافة إلى ) 15(البيانات ومنهجية اإلحصاءات التطبيقية و

 .دورة في تحليل اإلحصاءات والنشر اإلحصائي واإلدارة اإلحصائية) 14(

  

من الموظفين ) 558(تدريب  تمكن من 2006كما ان المعهد منذ تأسيسه حتى عام  -35

اإلحصائيين المرشحين من البلدان العربية ومنحهم شهادة الدبلوم العالي في إحصاءات السكان أو 

موظفاً إحصائياً بدورات متوسطة األجل، ) 32(اإلحصاءات التطبيقية إضافة إلى تدريب 

موظفاً ) 90(موظفاً بزماالت ودراسات عليا، و ) 80(موظفاً بدورات قصيرة و) 3000(و

إحصائياً تم تدريبهم انفرادياً، ويذكر ان معظم األجهزة واإلدارات اإلحصائية في معظم الدول 

العربية التي لديها إمكانات تدريبية قد ساهمت وساعدت في تنفيذ هذه البرامج وغيرها من 

إلحصائية في الملحق يوضح أعداد القوى العاملة ا) 6(نشاطات المعهد التدريبية والجدول رقم 

 .التي تم تدريبها من قبل المعهد حسب الدول

  

أما القوى العاملة اإلحصائية التي شاركت في الندوات والحلقات الدراسية التي نفذها المعهد  -36

موظفاً إحصائياً من مختلف ) 618( فقد بلغ عدد المشاركين فيها 2006منذ تأسيسه حتى عام 

الحلقات واإلجتماعات مواضيع إحصائية مختلفة في الدول العربية، وقد شملت هذه الندوات و

مجاالت الحسابات القومية والسكان والقوى العاملة والنقل والمواصالت والتجارة الداخلية 
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وإحصاءات العلم والتكنولوجيا وإحصاءات الهجرة والبيئة وغيرها من المجاالت اإلحصائية، كما 

 .في الملحق) 7(مبين في الجدول رقم 

 نشاطات 2007رنامج عمل المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية لعام ويتضمن ب -37

عديدة أبرزها تنفيذ دبلوم عالي في تكنولوجيا المعلومات لمدة سنة دراسية بالتعاون مع المعهد 

العالي للحاسبات والمعلوماتية في بغداد، ودبلوم عالي آخر في تنكولوجيا المعلومات لسنة دراسية 

 .1/10/2007نفيذها مع جامعة النيلين في السودان تبدأ الدراسة في البرنامجين في أيضاً يتم ت

يوماً في إستخدام البرامج الجاهزة تم تنفيذها مع ) 15(كما يتضمن البرنامج دورة متقدمة لمدة

اإلسكوا، إضافة إلى عقد عشر دورات وورش تدريبية قصيرة المدى بمواضيع تتعلق بالحسابات 

حصاءات المالية والمؤشرات اإلجتماعية وقياس مؤشرات الفقر ومؤشرات البيئة القومية واإل

المؤسسية وإحصاءات البيئة والتحليل الديمغرافي وإحصاءات التجارة الخارجية وإستخدام برنامج 

SPSSكما سيتم .  في التحليل اإلحصائي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات متخصصة دولية وعربية

ث ندوات في موضوعات إحصائية مختلفة، إضافة إلى إصدار ثالثة أدلة عقد مااليقل عن ثال

إحصائية، وإعداد ثالث دراسات تتعلق األولى بواقع األجهزة اإلحصائية العربية وقوانينها، 

والثانية بموضوع القوى العاملة اإلحصائية وتأهيلها، واألخرى حول معوقات تطبيق نظام 

  .العربيةالحسابات القومية في بعض الدول 

ويتضمن برنامج عمل المعهد أيضاً تقديم اإلستشارات إلى األجهزة اإلحصائية حسب طلبها، 

إضافة إلى برنامج زيارات تدريب انفرادي وزيارات إستطالعية فضالً عن تعزيز التعاون مع 

ث ويعمل المعهد كذلك على تحدي. المنظمات العربية والدولية في المجاالت اإلحصائية المختلفة

وتطوير صفحته األلكترونية على االنترنت، إضافة الى انشاء نظام محوسب لتنمية القدرات 

  .اإلحصائية العربية يكون متوفراً على شبكة االنترنت

ويقوم المعهد حالياً بالتحضير لعقد المؤتمر اإلحصائي العربي األول الذي سيتم تنفيذه خالل 

 مع دولة قطر، وان هذا المؤتمر الذي ينعقد ألول مرة شهرتشرين الثاني من هذا العام بالتعاون

يعتبر من النشاطات المهمة التي ينفذها المعهد بالتعاون مع الدولة المضيفة، ويتضمن برنامج عمل 

، وتقديم بعض 2006/2007المعهد أيضاً تخصيص جائزة سنوية ألفضل عمل إحصائي لعام 

هذا المؤتمر سيتيح فرصة للعاملين في المجاالت والشك في ان إنعقاد . اإلستشارات اإلحصائية

اإلحصائية للتعرف على واقع وتطور العمل اإلحصائي في الدول العربية وبحث إمكانات التعاون 

بين األجهزة اإلحصائية، واإلستفادة من نتائج األبحاث المقدمة في جلسات المؤتمر الذي من 
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ومن هنا تبرز أهمية الدعوة . صل بين اإلحصائيينالمؤمل ان يتم عقده بصورة دورية لتحقيق التوا

  .لتأسيس إتحاد لإلحصائيين العرب الذي يمكن ان يساعد في تطوير العمل اإلحصائي العربي

  
  : مكاتب التشغيل في توفير فرص العملئية ودورالتوصيف الوظيفي للقوى العاملة اإلحصا

ات اإلحصائية في اإلدارات للتوصيف الوظيفي أهمية كبرى بالنسبة لألعمال والنشاط -38

الحكومية والشركات بما يؤمن توفير القوى العاملة المناسبة لها، دون جهود إضافية في التدريب 

والتأهيل كسباً للوقت والمال، لذا فان توخي الدقة في توصيف كل وظيفة أو كل عمل إحصائي أو 

لمستويات العلمية والمهنية ألية بحثي وفقاً للمصطلحات والمسميات اإلحصائية وتحديد الشروط وا

 . وظيفة واإلعالن الواضح حولها يساعد في توفير القوى العاملة المطلوبة

وتبرز أهمية التوصيف الوظيفي في تحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بكل موظف وتحديد 

م األعمال التي العالقات الوظيفية والمسؤوليات فيما بين الموظفين بشكل عام إضافة إلى تحديد أه

وعلى سبيل . يقوم بها والوسائل التي يستخدمها مع ذكر المستوى التعليمي أو التأهيلي المطلوب

المثال يقوم األخصائيون في اإلحصاء بإجراء األبحاث لتطوير الطرق واألساليب اإلحصائية 

ليها فضالً عن تقييم وتطبيقاتها إضافة إلى دراسة المنهجيات وتحديد النتائج التي يمكن اإلعتماد ع

العمليات اإلحصائية المنفذة ومراجعة التحليالت بشأنها فضالً عن تقييم العمليات اإلحصائية المنفذة 

ومن هذه الوظائف، . ومراجعة التحليالت بشأنها وتقديم المشورة واإلشراف على العاملين معهم

  .إلخ...ني أو الزراعيأخصائي في اإلحصاء العام أو التطبيقي أو اإلقتصادي أو السكا

كما يقوم مصممو ومحللو النظم في إختصاص الحاسبات األلكترونية بإجراء األبحاث والدراسات 

المتعلقة بالمبادئ والطرق العملية إلستخدام الحاسبات األلكترونية واألنظمة الخاصة بالمعلومات 

كتابة البرامج وإعداد التقارير ووسائل اإلتصال والتخطيط والتصميم والتحكم في عمليات اإلنتاج، و

والتصميم والتنفيذ لشبكات اإلتصاالت بين األجهزة، ومن هذه الوظائف، األخصائي في تصميم 

  .الخ... وتحليل النظم للحاسبات األلكترونية ومحلل قواعد بيانات

وكذلك يقوم المبرمجون في مجال الحاسبات األلكترونية بدراسة أهداف البرامج الناتجة عن 

المتطلبات وتزويد األجهزة بالمعلومات المطلوبة، وإعداد خرائط ورسوم بيانية وتقييم النتائج وتدوين 

وإمداد وثائق تفصيلية لبرامج الحاسبات األلكترونية، ومن هذه الوظائف المبرمج ومخطط برامج 

  . إلخ...جاهزة

 الهندسية المتعلقة بصيانة كما وتشمل الوظائف المتعلقة بالحاسبات األلكترونية أيضاً الوظائف

  .األجهزة األلكترونية وتشغيلها، إضافة إلى مسؤولي ومعدي البيانات
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 ومن الوظائف اإلحصائية األخرى المستخدمة في بعض األجهزة اإلحصائية، اإلحصائي 

إلخ وبالنسيبة للعاملين في الميدان هناك وظائف تبدأ ...واإلحصائي األقدم ومعاون إحصائي 

إلخ ولكل من هذه الوظائف تفاصيل للمهام ...  العام والمراقب والمفتش والمسجل والعدادبالمراقب

 .والواجبات التي ينبغي على الموظف القيام بها ضمن برامج العمل المحدودة له

كما ان لمكاتب التشغيل دوراً بارزاً في توفير فرص العمل للقوى العاملة اإلحصائية عن طريق 

وظيفة المطلوبة من قبل المؤسسات والشركات حكومية كانت أم أهلية مع مطابقة مواصفات ال

التأهيل العلمي والمهني للقوى العاملة طالبة العمل والتوظيف، وبهذا التطابق يتم إشغال الوظائف 

 .في مواقع العمل المطلوبة
 

زن بين ان دور مكاتب وإدارات التشغيل أصبح لها أهمية بارزة ومتميزة في خلق حالة التوا -39

العرض والطلب للقوى العاملة بشكل عام، السيما في ظل نظام سوق العمل الحر في العديد من 

الدول العربية، وذلك بعد تشجيع اإلستثمار في القطاع الخاص وحمايته من قبل الحكومات 

اط واإلبتعاد قدر اإلمكان عن سيطرة الدولة على إجراءات التوظيف، وفتح المجال واسعا أمام النش

الخاص في إعداد وتأهيل القوى العاملة في المجاالت المختلفة بما في ذلك المجاالت اإلحصائية 

وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب، مما يجعل إلدارات التشغيل دوراً فعاالً كنشاط جديد في 

االت الحديثة كما انه أصبح لهذه النشاطات دوراً أكبر بعد توفر وسائل اإلتص. المجتمعات العربية

التي تمكن طالب العمل من إيجاد الفرصة المناسبة له دون انتظار طويل إذا كانت مؤهالته 

مطلوبة في سوق العمل وبخبرة في إختصاصه تتناسب مع إحتياجات العمل المطلوب، واصبحت 

ن هذه العمليات تتم بواسطة وكالء تشغيل عن بعد أي ان يتم حصول طالب العمل على وظيفته دو

رؤية الجهة التي تطلبه، بفضل وسائل اإلتصاالت األلكترونية الحديثة وتوفر المواقع المتعلقة 

كما تقوم مكاتب التشغيل عادة بالمساعدة في إعداد عقود العمل . بالتشغيل على شبكات االنترنيت

 بين بما يضمن حقوق األطراف المتعاقدة، ويتطلب في جميع األحوال ان تتصف عمليات الموازنة

العرض والطلب للقوى العاملة بشفافية عالية دون إهمال إلي من الشروط والمهام المطلوب 

 .تنفيذها من جميع األطراف في سوق العمل
 

ومن األمثلة على التوصيف الوظيفي كان تظهر الحاجة إلى عدد من التخصصات بمؤهالت  -40

، تحدد فيها مواصفات وخبرات محددة ضمن وسائل اإلعالم كالصحف والنشر األلكتروني

سنوات في مجال الدراسات أو ) 10(ومؤهالت األشخاص المطلوبين مثل مهندس كهرباء بخبرة 
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سنوات لمبيعات االنارة والنظم ) 5(التنفيذ، أو مهندس مبيعات كهرباء، الكترونيات مع خبرة 

 الحاجة لمساح ومعلمين تدريس العلوم أو الفيزياء بخبرة مدارس خاصة، أو. األمنية للمشاريع

أو الحاجة إلى مدير تسويق ومبيعات . سنوات في نفس المجال) 5(حاسب كميات بخبرة التقل عن 

سنوات مع إجادة اللغة ) 4(، بمؤهل علمي بكالوريوس فرع تسويق بخبرة التقل عن )3(عدد 

إسم الخ، كما ان من الضروري توضيح مكان العمل دون الحاجة إلى ...االنكليزية والحاسوب 

المؤسسة أو الشركة، بل تذكر عادة جهة اإلتصال التي يمكن تقديم الطلب إليها وغالباً ماتكون عن 

طريق صندوق البريد أو البريد األلكتروني، وربما يشار باإلعالن أيضاً إلى مستوى األجور التي 

 .يمكن الحصول عليها وحسب مستوى الكفاءة

  
 :ا المعلوماتالتعليم والتدريب االحصائي وتكنولوجي

سبق وأشرنا إلى أهمية تضمين مناهج التعليم اإلحصائي بمستوياته المختلفة مواد نظرية  -41

وعملية تطبيقية لوسائل تكنولوجيا المعلومات سواء أكان ذلك بمكننة األعمال اإلحصائية وإستخدام 

فيذ الشبكات الحاسبات األلكترونية في العمليات اإلحصائية أو بتصميم البرامج واالنظمة وتن

إلخ وقد أخذت بعض الجامعات والكليات ... والصيانة ونظم المعلومات والنشر األلكتروني

والمعاهد الفنية على عاتقها تطوير المناهج الدراسية اإلحصائية بهذا اإلتجاه ولكن دون المستوى 

النظر في الذي يؤهل خريجي فروع اإلحصاء من تلبية احتياجات سوق العمل، مما يتطلب إعادة 

المناهج الدراسية والربط الكامل بين مناهج التعليم اإلحصائي وتكنولوجيا المعلومات عن طريق 

لجان علمية متخصصة يشترك فيها أكاديميون متخصصون وممثلون عن المؤسسات والشركات 

ة العامة والخاصة على ان يكونوا من المتخصصين في إدارة االنتاج السلعي أو الخدمي مع الخبر

المناسبة ومعرفة بإحتياجات سوق العمل من اإلختصاصات الفنية ذات العالقة بتكنولوجيا 

 .المعلومات
 

ان إعادة النظر في المناهج الدراسية وفق الصيغة أعاله يجب ان ال يكون على حساب توفير  -42

لتي تستخدم القاعدة العلمية اإلحصائية للدارسين مع التركيز في المناهج الدراسية على المواضيع ا

في األعمال اإلحصائية العلمية مثل تحليل االنحدار واألختبارات والفرضيات باإلضافة إلى 

العينات واألرقام القياسية والسالسل الزمنية على ان تكون هذه الموضوعات مدعمة بحاالت 

تطبيقية وعملية تساعد خريجي أقسام اإلحصاء في انجاز األعمال اإلحصائية دون صعوبات 

 . خاصة في بدايات ممارسة األعمال اإلحصائية الموكلة إليهمب
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في ضوء المقترحات أعاله ولتجاوز محنة عزوف الطلبة لإللتحاق بأقسام اإلحصاء في  -43

الجامعات والمعاهد وبعد تضمين مناهج اإلحصاء مقررات أساسية لتكنولوجيا المعلومات، يكون 

أقسام لإلحصاء "  األقسام العلمية لتصبح من الضروري والمهم إعادة النظر بتكوين هذه

وتطبيق ذلك في أقرب وقت، لضمان بعث الحياة من جديد في العلوم " وتكنولوجيا المعلومات 

وينبغي أيضاً تغذية المقررات الدراسية لإلختصاصات . اإلحصائية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل

اليب اإلحصائية بمواد وتطبيقات تتعلق العلمية واالنسانية التي تستوجب مناهجها دراسة األس

بتكنولوجيا المعلومات وإستخدام الحاسبات األلكترونية والتعرف على إستخدامات شبكات 

وبذلك تعود المؤسسات التعليمية كمصدر رئيسي لتوفير اإلختصاصات المطلوبة لسوق . االنترنت

 .ألجهزة األلكترونية وإستخداماتهاالعمل دونما قصور في المعارف والتقنيات الحديثة للمعدات و ا

وبالنظر لتطور إحتياجات أسواق العمل للمهارات والخبرات التقنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

وصعوبة مواكبة المؤسسات التعليمية لهذه التطورات السريعة والمتغيرة فقد قامت المراكز 

التقنيات بدون ضمانات كافية لنوعية والمعاهد األهلية بفتح دورات سريعة للتدريب على هذه 

  .التدريب وكفاءة خريجي مثل هذه الدورات

  

من الطبيعي ان سوق العمل اليحتمل االنتظار لحين تعديل المناهج الدراسية في مجال  -44

اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الجامعات والمعاهد، من أجل رفد سوق العمل 

بإختصاص اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، بالقوى العاملة المؤهلة 

انما ينبغي مباشرة المعاهد ومراكز التعليم المستمر في الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى 

إضافة إلى المعاهد األهلية بان تقوم بفتح الدورات التدريبية بإختصاصات نظم وتكنولوجيا 

. ددة ومعتمدة، من أجل تأهيل القوى العاملة وفقاً إلحتياجات سوق العملالمعلومات بمستويات متع

كما ان مراكز ووحدات التدريب في األجهزة اإلحصائية العربية تقوم بدور فعال بتدريب القوى 

العاملة على التقنيات الحديثة من خالل الدورات التدريبية التي تنفذها ضمن برامجها،  بما يضمن 

ات المطلوبة لنشاطاتها إضافة إلى سد إحتياجات المؤسسات األخرى من تلك توفير اإلختصاص

 .اإلختصاصات
 

كما ان معظم األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية أصبح لديها إدارات أو أقسام  -45

لتكنولوجيا المعلومات مجهزة بالمكائن والمعدات الالزمة لتنفيذ اإلعمال المتعلقة بتكنولوجيا 
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لومات، ولديها األطر المدربة على إستخدام تلك الوسائل بما يضمن تنفيذ البرامج اإلحصائية المع

الخاصة بكل منها كالتعدادات والمسوحات اإلحصائية المختلفة، وتتلخص أهم مسؤوليات هذه 

اإلدارات في مكننة األعمال اإلحصائية وتصميم البرامج واالنظمة المعلوماتية ومعالجة وتحليل 

يانات وتطوير االنظمة وصيانة األجهزة إضافة إلى بناء قواعد المعلومات والنشر الب

 . إلخ...األلكتروني

 ونعتقد بان توفير الدعم لهذه اإلدارات مادياً وبشرياً وتوسيع مهامها يساعد في إعداد 

 اإلختصاصات    الفنية المطلوبة للمؤسسات األخرى، كما يساعد في تغذية سوق العمل الخاص

  .عندما تتسرب بعض هذه اإلختصاصات إلى السوق المذكور لسبب أو آلخر

  

ان إستخدام األجهزة والمعدات األلكترونية في جميع األعمال اإلدارية والفنية أصبح من  -46

األمور المسلم بها بل وأصبح انتشارها يساعد في تحقيق السرعة الفائقة في تنفيذ تلك األعمال، إذا 

 األطر اإلحصائية والفنية التي تستخدم هذه المكائن والمعدات وتوفير اإلمكانات ما تم إعداد وتأهيل

لتشغيلها وصيانتها، تكون األجهزة اإلحصائية العربية في مأمن من إمكانية تنفيذ جميع التعدادات 

والمسوحات المقررة ضمن برامج عمل كل منها، باإلضافة إلى المهام والمسؤوليات المتعلقة 

 . نولوجيا المعلومات التي سبقت اإلشارة إليهابدوائر تك

  وبهذا يكون لمكننة العمل اإلحصائي تأثيراً مباشراً على كفاءة اإلداء في جيمع فعاليات ونشاطات 

 .األجهزة اإلحصائية العربية

  

  :أليات النشر اإلحصائي في الدول العربية

نشر اإلحصائي يتم بطرق بدائية في بدايات عمل إدارات اإلحصاء في الدول العربية، كان ال -47

وفقاً لإلمكانات المتاحة متمثالً بكشوفات فصلية أو سنوية لفعاليات تلك اإلدارات، وعند تطور 

تشكيالت األجهزة اإلحصائية وإتساع نطاق أعمالها أخذت تنشر نتائج نشاطاتها من خالل نشرات 

ر عنه بالمجموعة اإلحصائية إحصائية سنوية، بعضها يجمع النشاطات اإلحصائية كافة ويعب

السنوية، إضافة إلى نشرات متخصصة باإلحصاءات القطاعية مثل نتائج المسوحات الصناعية أو 

االنشائية أو نشرات نتائج التعدادات مثل نتائج التعداد السكاني، أو التعداد الزراعي أو الحيواني، 

ارات اإلحصاء في الوزارات كما ان إد. إلخ...وإحصاءات التجارة الداخلية و الخارجية

والمؤسسات الحكومية تقوم عادة بنشر اإلحصاءات المتعلقة بنشاطاتها بنشرات سنوية أو فصلية 

 .وفق الضوابط المقررة فيما يخص النشر اإلحصائي
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كما تقوم شركات القطاع الخاص الكبيرة بإعداد بيانات موجزة عن فعالياتها في الغالب تأخذ طابعاً 

  .هر فيها مدى كفاءة نشاطها اإلقتصادي والتجاريدعائياً تظ
 

وبعد انتشار إستخدام الحاسبات األلكترونية في جميع األعمال، وتطوير انواع األجهزة  -48

والمعدات األلكتورنية، وماحدث من ربط وتواصل بين أقطار العالم كافة من خالل شبكات 

نشر األلكتروني لوناً آخر يتصف اإلتصاالت المختلفة بما في ذلك شبكات االنترنت أصبح لل

بالشمولية والسرعة، نظراً إلمكانات إستيعاب األجهزة األلكترونية للكميات الهائلة من المعلومات 

والبيانات وخاصة في المجاالت اإلحصائية، عليه أصبح النشر اإلحصائي األلكتروني الوسيلة 

المسجلة في مواقع الشبكات الخاصة الكفوءة المستخدمة في الحصول على اي نوع من المعلومات 

بكل دولة مما يتيح للباحثين والدارسين والعلماء أفضل الفرص في الحصول على المعلومات التي 

 .يحتاجونها انياً
  

 :مقترحات حول تطوير وتأهيل القوى العاملة اإلحصائية العربية
كليات والمعاهد الفنية سبق وأشرنا إلى موضوع عزوف الطلبة لإللتحاق بأقسام اإلحصاء في ال -49

نتيجة لشحة الطلب على تخصصهم، وقيام األجهزة اإلحصائية والدوائر التي تتولى العمل 

اإلحصائي باالحجام عن تعيين خريجي اإلحصاء، وتفضل المختصين في مجال تكنولوجيا 

المعلومات والحاسبات األلكترونية على خريجي اإلحصاء في جميع مراحل وانواع العمل 

مما يتطلب إجراء التعديالت المناسبة على المقررات الدراسية عن طريق لجان . حصائياإل

إختصاصية من األكاديميين في إختصاص اإلحصاء وإختصاص تكنولوجيا المعلومات للوصول 

إلى برامج دراسية تؤهل الطالب لتنفيذ انواع  العمل اإلحصائي في الدوائر التابعة لألجهزة 

ية إضافة إلى اإلدارات األخرى غير التابعة لها بما في ذلك المؤسسات واإلدارات اإلحصائ

 .والشركات الحكومية أو األهلية

أما تدريب وتأهيل الفنيين العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية، الذين  -50

اهج اإلحصاء لم يتمكنوا  من معرفة الوسائل الحديثة في العمل اإلحصائي نتيجة لقصور في من

وضعف الجوانب العملية والتطبيقية في الدراسة كما سبق وأشرنا إلى ذلك، فانه يستوجب إدخالهم 

دورات تدريبية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واإلستخدامات الحديثة للحاسبات األلكترونية في 

 في األجهزة المجاالت اإلحصائية كافة، والشك في ان الهدف األساسي من إخضاع العاملين

اإلحصائية إلى هذه البرامج والدورات التدريبية هو تأهيل هؤالء لمواكبة التطورات في العمل 
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كما ان ممارسة العمل . اإلحصائي والحيلولة دون تخلفهم عن خريجي تكنولوجيا المعلومات

لين الفنيين اإلحصائي الميداني مثل إجراء التعدادات والمسوحات اإلحصائية البد وان تًمكن العام

من إكتساب خبرات إضافية في األساليب اإلحصائية المتقدمة والحديثة عندما يشاركون هؤالء 

زمالءهم ممن درسوا وطبقوا هذه األساليب من خالل ممارسة أعمالهم اإلحصائية كما ان إطالع 

لنشرات العاملين في األجهزة اإلحصائية على تقنيات األساليب اإلحصائية الحديثة من خالل ا

واألدلة والمراجع األخرى بما في ذلك اإلستفادة من المعلومات المدونة عبر مواقع االنترنت في 

مواضيع المعارف اإلحصائية وتكنولوجيا المعلومات، ُيمكن هؤالء من تبوء مواقع قيادية في 

 .العمليات اإلحصائية بانواعها ومستوياتها
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 التوصيات
قدم بان الخلل األساسي في مستوى اعداد القوى العاملة اإلحصائية هو تركيز المناهج يالحظ مما ت 

الدراسية في المؤسسات التعليمية على الجوانب النظرية وضعف التطبيقات العملية في دراسة 

األساليب اإلحصائية، مما يتطلب إعادة النظر في المناهج بحيث يكون التركيز على الجوانب 

 .لعمليةالتطبيقية وا
 
نتيجة للتقدم العلمي والتقني في المجاالت اإلحصائية وتطبيقاتها وتوفر الكم الهائل من المعلومات  

ينبغي إستخدام  الوسائل الحديثة المتاحة في هذا العصر وعكسها على عمليات اعداد وتأهيل 

ئية إضافة الى القوى العاملة، لضمان تعزيز القدرات اإلحصائية في األجهزة واإلدارات اإلحصا

 .العاملين في الميادين األخرى

  

ينبغي إعادة النظر في المناهج الدراسية عن طريق تعزيز مقررات أقسام اإلحصاء في المؤسسات  

التعليمية بمواد علمية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لضمان مالئمة مخرجات النظام التعليمي 

 .إلحتياجات سوق العمل

  

في المناهج الدراسية والتدريبية بين المواد اإلحصائية التطبيقية ومواد البد من الربط الكامل  

تكنولوجيا المعلومات حيث يتم إعتماد إختصاصات اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بدالً من علوم 

 .اإلحصاء ودعوة الجامعات والمعاهد الفنية الجراء هذا التغير

  

ة الذين لم يسبق لهم مواكبة تطور األساليب من اجل تأهيل العاملين في المجاالت اإلحصائي 

اإلحصائية الحديثة البد من شمولهم بدورات تدريبية مناسبة ألعمالهم اإلحصائية، ودعوة األجهزة 

 .اإلحصائية في الدول العربية لمراعاة ذلك
 
من الضروري إجراء التعديالت في توصيف الوظائف اإلحصائية بما ينسجم والتوجه الجديد من  

 إستيعاب مخرجات النظام التعليمي بحيث يتم تطابق مؤهالت الخريجين مع فرص العمل أجل

 .المتاحة
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تطوير مراكز التدريب  الوطنية للقيام بعدد من الدورات التدريبية اإلحصائية، وتهيئة برامج  

 .الغرضخاصة لتدريب المدربين واإلستعانة بالمراكز والمعاهد التدريبية االقليمية والدولية لهذا 
 
لضمان زيادة المعرفة في إستخدام الحاسبات األلكترونية وتوسيع إستخدام األساليب اإلحصائية  

 .الحديثة ينبغي تغذية المناهج التعليمية والتدريبية اإلحصائية بالتطبيقات اإلحصائية الجاهزة

كون تقديم ضرورة إعتماد أساليب البحث العلمي اإلحصائي من قبل الطلبة قبل تخرجهم، وان ي 

 .البحث من متطلبات النجاح والتخرج في الكليات والمعاهد للدراسات اإلحصائية
 
دعوة األجهزة واإلدارات اإلحصائية العربية لزيادة فعالياتها اإلعالمية من أجل التوسع في نشر  

 .الوعي اإلحصائي لدى المواطنين والمؤسسات بصورة عامة

  

ن في المجاالت اإلحصائية واألجهزة ذات العالقة بالعمل دعوة اإلحصائيين والعاملين الفنيي 

اإلحصائي العربي لتأليف اتحاد لإلحصائيين العرب من أجل المساهمة الفعالة في نشر الوعي 

 .اإلحصائي وتبادل الخبرات في الميادين اإلحصائية فيما بينهم
 
قليمية والدولية لتقديم الدعم وأخيراً دعوة األجهزة واإلدارات اإلحصائية العربية والمنظمات اإل 

للمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية لضمان توسيع نشاطاته وتقديم الدراسات 

 .واإلستشارات في المجاالت اإلحصائية إلى الدول العربية حسب حاجتها
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)1(جدول رقم   

حصائية العربيةات اإلدارجهزة واإلعداد القوى العاملة في األأ  

 عدد الموظفين
 الدولةالتسلسل

داريينإ فنيين  المجموع 
  تقريباً%نسبة الفنيين 

1- ردناأل   210 102 312 67 

2- ماراتاإل   34 8 42 81 

3-  96 25 1 24 البحرين 

4-  62 498 189 309 السعودية 

5-  94 372 21 351 السودان 

6- )1(سوريا   220 221 441 50 

7-  73 236 63 173 العراق 

8-  34 304 201 103 فلسطين 

9-  93 75 5 70 قطر 

10-  83 135 23 112 الكويت 

11-  62 79 30 49 لبنان 

12- )2(ليبيا   56 35 91 62 

13- ) 3(مصر   1436 2915 4378 33 

14- )4(المغرب   252 392 644 39 

15-  35 734 474 260 اليمن 

% 45 8366 4666 3700 المجموع  

  :مالحظة
مـن  %) 75(تم إفتراض عدد الفنيين يمثل، حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، إضـافة الـى                : سوريا )1(

الحاصلين على البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدراسة الثانوية لعدم ورود أعدادهم في إستمارة المسح، وإعتبار المتبقي               

  .إلستمارة كإداريينمن مجموع العاملين الوارد في ا

 .تم إعتبار عدد الباحثين الوارد في إستمارة إستبيان المسح يمثل عدد الفنيين العاملين في إدارة اإلحصاء: ليبيا )2(

 .تم إعتبار عدد الفنيين في دوائر اإلحصاء الفرعية بنفس نسبتهم في مركز الجهاز: مصر )3(

 من مجموع القوى العاملة في مديرية اإلحصاء إعتبرنا المتبقـي     بعد طرح عدد الفنيين الوارد في إستمارة المسح       : المغرب )4(

 .ضمن فئة اإلداريين
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) 2(جدول رقم   

)حسب التخصص( أعداد العاملين في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية   

 ت
اإلختصاص       

 اإلحصاءالدولة
عمالأ إدارة -قتصاد إ  

 تجارة ومحاسبة
ختصاصات إ

 هندسية
  حاسباتعلوم

 ورياضيات
 بدون تخصص
 وأخرى

%حصائيين  نسبة اإل المجموع  

 21 210 58 27 - 81 44 األردن 1
ماراتاإل 2  9 15 2 4 12 42 21.4 
 39 23 - 9 - 6 8 البحرين 3
 20.8 324 230 22 - 24 48 السعودية 4
 27 178 35 17 1 77 48 السودان 5
)1(سورية 6  93 141 - - - 234 40 
راقالع 7  59 14 9 22 69 173 34 
 10.7 103 41 8 6 37 11 فلسطين 8
 62.8 70 2 24 - - 44 قطر 9
)2(الكويت 10  36 25 - 2 17 80 45 
 51 51 8 10 1 6 26 لبنان 11
 10 91 40 3 2 37 9 ليبيا 12
)3(مصر 13  226 - - 957 - 1183 19 
 41 252 139 9 - - 104 المغرب 14
 11.6 241 155 9 6 43 28 اليمن 15

%24.3 3255 806 1123 27 506 793 المجموع  

  مالحظات
  .موظفاً إدارياً لعدم ورود المعلومات من البلد المذكور) 221(موظفاً وتم إعتبار العدد الباقي وهو) 220(وهو) 1(تم إفتراض إن عدد الفنيين العاملين في األجهزة اإلحصائية في سورية كما ورد في الجدول رقم  )1(

 .لم يرد تصنيف العاملين حسب اإلختصاص من الكويت لذا تم إعتماد العناوين الوظيفية في تحديد عدد الموظفين حسب اإلختصاص )2(

موظفاً كما جاء في بيـان      ) 226(يشمل عدد العاملين في مركز الجهاز بإختصاصات اإلحصاء والرياضيات والحاسبات األلكترونية فقط، وتم إعتبار عدد اإلحصائيين منهم                  ) 1183(مصر الرقم    )3(

 .عناوين الوظائف
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  ) 3(جدول رقم 

)حسب مستوى التحصيل العلمي( أعداد العاملين الفنيين  في األجهزة واإلدارات اإلحصائية في الدول العربية   

 ماجستيردكتوراه الدولة ت
دبلوم 
 عالي

مجموع الحاصلين على 
 شهادات عليا 

بكالوريوس
دبلوم 
 متوسط

 ثانوية أو 
 مايعادلها

متوسط فما 
 دون

 المجموع
نسبة الشهادات 

%العليا   
 15.2 210 10 15 54 99 32 9 21 2 األردن 1
ماراتاإل 2  1 6 2 9 24 5 4 - 42 21.4 
)1(البحرين 3  - 25 - - 2 23 لم تذكر - - - 
 1.2 324 26 74 53 167 4 - 4 - السعودية 4
 29.2 178 - - 1 125 52 41 11 - السودان 5
 4.1 441 135 69 96 123 18 - 10 8 سورية 6
 8.6 173 6 40 9 103 15 3 11 1 العراق 7
 15.5 103 - 1 6 80 16 3 13 - فلسطين 8
)2(قطر 9  - - - 20 50 - - - 70 28.5 
)3(الكويت 10  - - 2 2 63 11 2 2 80 2.5 
 9.8 51 - 5 20 21 5 1 3 1 لبنان 11
 13.2 91 5 10 28 36 12 7 5 - ليبيا 12
)4(مصر 13  29.3 1183 لم تقدم أعداد الفنيين بهذه المستويات 836 347 مؤهل عال مناسب لنوع العمل 
 - 252 - - 139 113 لم تذكر - - - المغرب 14
 9.1 241 77 36 14 92 22 11 10 1 اليمن 15

%16 3464 261 256 438 1955 554 79 94 14 المجموع  

  مالحظات
  .إعتبار جميع رؤساء األقسام واألخصائيين والباحثين يحملون مؤهل البكالوريوس في األقلتم : البحرين )1(

 .تم إعتبار جميع القطريين العاملين في األقسام الفنية حاصلين على شهادة البكالوريوس وإعتبار غير القطريين يحملون شهادات عليا، ألنهم يعينون بصفة خبراء لعدم ورود معلومات: قطر )2(

 .تم إستبعاد الموظفين الذين يحملون عناوين إدارية من مجموع عدد الفنيين: تالكوي )3(

 .تم إعتبار جميع العاملين بوظائف رؤساء أقسام فنية وكذلك األخصائيين يحملون شهادات البكالوريوس، أما كبراء اإلحصائيين ومدراء إدارات اإلحصاء فتم إعتبارهم يحملون شهادات عليا: مصر )4(
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)4(جدول رقم   

2007خطة الدورات التدريبية لجهاز التعبئة العامة واإلحصاء في مصر لعام   

 عدد الساعات مدة الدورة عدد الدورات  نوع الدورة

 للدورة الواحدة

 88 ثالثة أسابيع تقريباً 2  دورات حاسوب أساسية

 32 عشرة أيام Excel 2محاسبة بإستخدام دورة 

 40 عشرة أيام 2  صيانة الحواسب

 44 أسبوعين تقريباً 2  حواسب دورة شبكاتال

 108 خمسة أسابيع تقريباً Developer Oracle(  1(قواعد بيانات 

 دورة  –التحليل اإلحـصائي للبيانـات      

 SPSSالتحليل 
 60 ثالثة أسابيع تقريباً 1

 80 أربعة اسابيع تقريباً C++ 1دورة البرمجة بلغة 

يع تقريباًخمسة أساب 1  نظم المعلومات دورة برمجة  108 

 88 أربعة اسابيع تقريباً 1  دورة تصميم مواقع اإلنترنت

 88 اربعة أسابيع تقريباً 1   الرسومدورة برامج

  ساعة940  أسبوع تقريبا34ً 14  المجموع
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)5(جدول رقم   

*2007 – 2004أنواع ومجاالت التدريب الخارجي في اليمن للسنوات   

تدربينعدد الم مجال الدراسة والتدريب   بلد التدريب مدة التدريب 

)تفرغ(أربع سنوات  1  دراسة الدكتوراه في مجال السكان   مصر/ القاهرة  

  مصر/ القاهرة  سنة دراسية 5 دبلوم عالي وماجستير في السكان

تنظيم وإدارة التعدادات واإلسقاطات السكانية 

  والتحليل الديموغرافي
  يوما6-12ً 10

مسقط،أبو 

  ردناألالكويت،ظبي،

  مصر/ القاهرة   أيام5 2  ورشة تدريبية حول عمالة األطفال 

الحسابات القومية والربط بينها وبين الحسابات      

التجاريــة وإحــصاءات التجــارة الخارجيــة 

  والتحليل اإلحصائي

  يوما4-30ً 8
الكويت، قطر، األردن، 

  الصين

  يةسور/ دمشق   يوما15ً 14 تحليل البيانات اإلقتصادية للتعداد

  مسقط، أمريكا  يوما16ً-5 2 قياس التطور والنمو اإلقتصادي

إدارة سعر الـصرف وإحـصاءات األسـعار        

واألرقام القياسية وطـرق قيـاس مـستويات        

  المعيشة ومقاييس الفقر

  يوما3-19ً 5
تركيا، الكويت، األردن، 

  ليبيا، أميريكا

  سودانال/ الخرطوم  أيام5 1  اإلحصاءات الصناعية والنفط والغاز

إحصاءات البيئة والسياحة ومؤشـرات البيئـة       

  المؤسسية
  أيام2-7 4

مسقط، الكويت، األردن، 

  دمشق

  الهند/ نيودلهي  ثالثة أشهر GIS (  3( تقنية المعلومات الجغرافية 

إستخدام البرامج الجاهزة وإستخدام معلومـات      

  التنمية اإلجتماعية
  الهند، مصر/ نيودلهي   يوما3-17ً 3

  يج البيانات والنشر اإلحصائيترو
  يوما5-22ً 5

سورية، األردن، ليبيا، 

  أميريكا

  المجموع
دبلوم عالي في ) 4(الماجستير، ) 1(دراسة الدكتوراه، ) 1( منهم 68

  .موضوع الدراسات السكانية

  .2007 هي لنهاية شهر حزيران 2007معلومات سنة (*) 
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)*6(جدول رقم   

ذين قام المعهد بتدريبهمتوزيع اإلحصائيين العرب ال  

  حسب الدولة ونوع التدريب2006 – 1977خالل الفترة 

 الدولة ت
الدبلوم 
 العالي

الدورات 
 المتوسطة

الدورات 
 القصيرة

زماالت 
 ودراسات عليا

تدريب 
 انفرادي

 المجـمـوع

 458 7 6 431 9 5 األردن 1

 105 5 2 97 1 0 اإلمارات 2

 68 5 4 58 0 1 البحرين 3

نستو 4  0 1 57 0 0 58 

 14 0 0 11 0 3 الجزائر 5

 24 2 0 20 0 2 جيبوتي 6

 101 3 1 86 3 8 السعودية 7

 239 5 15 187 2 30 السودان 8

 317 3 1 308 2 3 سوريا 9

 75 5 6 56 0 8 الصومال 10

 933 25 12 474 3 419 العراق 11

 150 8 0 140 2 0 عمان 12

 400 2 3 347 2 46 فلسطين 13

 94 8 2 84 0 0 قطر 14

 97 0 2 95 0 0 الكويت 15

 62 2 2 52 1 5 لبنان 16

 99 0 1 87 3 8 ليبيا 17

 35 0 0 35 0 0 المغرب 18

 71 0 0 70 1 0 مصر 19

 53 2 0 46 0 5 موريتانيا 20

 272 7 22 226 2 15 اليمن 21

 35 1 1 33 0 0 المنظمات 22

وعــالمجم  558 32 3000 80 90 3760 

  :مالحظة

  .تم إعداد هذا الجدول من قبل موظفي المعهد(*) 
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  *)7(جدول رقم 

2006 - 1977الندوات التي عقدها المعهد خالل الفترة   
عدد 

 المشاركين
 ت دوةـوان النـعن مكانها تاريخ الندوة

 1 نظام العربي الموحد للحسابات القوميةندوة حول ال عمان 19-22/12/1981 30

 2 ندوة الخصائص الديموغرافية للشعب العربي الفلسطيني تونس 13-15/11/1984 25

 3 ندوة أساليب النماذج السكانية  الرباط 22-26/4/1985 37

 4 حلقة عمل حول المفاهيم المستخدمة في إحصاءات النقل والمواصالت بغداد 15-17/3/1986 8

 5 حلقة عمل حول الحسابات القومية  بغداد 17-18/3/1987 25

 6 "نحو منهجية موحدة لمسوح القوى العاملة في األقطار العربية" حلقة عمل حول  بغداد 5-6/3/1988 27

 7 ". تجارب الدول العربية في مجال التعداد العام للسكان" ندوة  عمان 19-20/12/1989 23

 8 ة دراسية حول تجارب الدول العربية في مسوح التجارة الداخليةحلق عمان 25-27/6/1990 11

 9 حلقة نقاشية حول إدارة وتطوير العمل اإلحصائي العربي دمشق 11-12/10/1992 21

 10 ندوة حول التدريب اإلحصائي في الدول العربية دمشق 24-25/10/1993 13

 11 ولوجياندوة حول إحصاءات العلم والتكن عمان 26-27/7/1994 13

 12 ندوة حول إحصاءات الهجرة العالمية في الدول العربية دمشق 18-19/7/1995 13

 13 ندوة حول إحصاءات السياحة في الدول العربية عمان 6-8/5/1996 11

 14 ندوة حول إحصاءات البيئة في الدول العربية عمان 1-3/7/1997 16

 15 العمل اإلحصائي في األقطار العربيةندوة استراتيجية تطوير  عمان 7-8/7/1998 13

 16 ندوة حول إحصاءات العلم والتكنولوجيا  دمشق 17-18/5/1999 41

 17 ندوة ترويج ونشر البيانات  دمشق 1-2/8/2000 50

 18 ندوة تطبيقات أساليب المعاينة في األقطار العربية  دمشق 1-2/8/2001 39

 19 ة بين منتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائيةندوة العالق القاهرة 23-24/6/2002 17

 20 ندوة مفاهيم وطرق قياس مؤشرات مستوى المعيشة في األقطار العربية بيروت 6-7/8/2002 18

 21 ندوة حول إدارة العمل اإلحصائي الرباط 12/04/2003 21

 22 ندوة إجتماع الخبراء حول مؤشرات التنمية األلفية  بيروت 9-13/2/2004 62

 23 ندوة احصاءات القطاع غير المنظم  صنعاء 4-5/7/2004 24

 24 ندوة المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والممارسات الفضلى بيروت 2-3/9/2005 19

 25  )2005 وتونس 2003جنيف (قرارات مؤتمر  القمة العالمية لمجتمع المعلومات  عمان 2/6/2006 19

 26  وة األساليب الحديثة في التعداداتند عمان  10-11/11/2006 22

    المجمـــــــــــوع 618

  .تم إعداد هذا الجدول من قبل موظفي المعهد(*)  :مالحظة
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