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 االول الفصل

 المقدمة

وكذلك معالم التنسيق االحصائي على المستوى مفهوم التنسيق االحصائي على المستوى الدولي ويناقش  الفصليعرض هذا 

الدولي، كما سيعرض اهمية ومبررات التنسيق االحصائي على المستوى الدولي، حيث ومن خالل استعراض ومناقشة 

مما يسهل الفهم  والتعامل مع بقية البنود الرئيسية الثالثة المشار اليها في هذا الفصل سيتم توضيح المفاهيم واالفكار 

 ل.الفصو

 

 التعريف بالتنسيق االحصائي على المستوى الدولي 1.1
 

لم يعد العمل االحصائي مقتصرا على كل دولة بحد ذاتها، ومع تطور االحصاءات وازدياد اهميتها ومكانتها في العالم، 

جميع اصبح من الضروري على كل دولة بناء نظام احصائي فيها وهو وما يشمل باإلضافة الى الجهاز االحصائي الرسمي 

، ان العمل بهذه الطريقه يمكن االجهزة االحصائية الوطنية من بناء مجال االحصاءاتلوحدات والمؤسسات التي تعمل في ا

شبكة شركاء محليين والذين يشملهم النظام االحصائي الوطني من توفير البيانات من السجالت االدارية كتلك التي يمكن 

الى ما يمكن توفيره من مؤسسات وطنية اخرى  باإلضافةالحكومية المختلفة الحصول عليها من الوزارات والمؤسسات 

بتوفير البيانات من المسوح والتعدادات وهي المصادر الرئيسية للحصول على سد الفجوة المتعلقة وبالتالي المساهمة في 

هذا االمر ذات صلة رئيسية بمبدأ اساسي من المبادئ االساسية لإلحصاءات الرسمية  البيانات لألجهزة االحصائية الوطنية،

وهو مبدأ اعتبار التكلفة، اذ يضمن توفير مزيدا من البيانات لألجهزة االحصائية الوطنية من خالل مكونات النظام 

ما يعني استثمار االموال ألمور االحصائي االخرى تقليل تكلفة الحصول على البيانات من خالل المسوح والتعدادات م

ة الدولة اخرى ذات اهمية في العمل االحصائي وكذلك زيادة كفاءة مكونات النظام االحصائي في توفير البيانات لخدم

 لبيانات فيها.والتنمية المبنية على ا

 

المجتمع من البيانات، يأتي في المقابل وبعد بناء نظام احصائي وطني متكمن وموثوق وقادر على توفير مستلزمات الدولة و

دور التكامل مع النظام االحصائي الدولي من خالل ما يسمى بتنسيق العمل االحصائي على المستوى الدولي، اذ تبدأ الخطوة 

 .االولى من خالل بناء نظام احصائي وطني قوي يليه انعكاس ذلك على بناء نظام احصائي دولي قوي ومتكامل

 

(، انشأت اللجنة االحصائية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 42في الدورة الثانية واالربعين ) ،2011في العام 

(UNSD )( والتي تعمل في اطار االمم المتحدة، انشأت فريق اصدقاء الرئيسFriends of the Chair) ، وكانت مهمة

.هذا الفريق هي تطبيق المبادئ االساسية لإلحصاءات الرسمية
1
 

 

 

ويمكن هنا االستنتاج ان التنسيق االحصائي على المستوى الدولي يهدف باألساس الى التكاملية والتعاون من اجل انتاج 

 احصاءات دقيقة وعالية الجودة بما يلبي اهداف المستخدمين دون الوقوع في تكرار البيانات وتناقضها.

معالم التنسيق االحصائي على المستوى الدولي 2.1
2

 

 

المبادئ األساسية العشرة »عشرة مبادئ تتعلق باإلحصاءات وأطلقت عليها اسم  1994األمم المتحدة عام اعتمدت 

وقامت بتشجيع الدول بضرورة االلتزام بها من اجل ضمان إعداد إحصاءات ذات جودة عالية، « لإلحصاءات الرسمية

ميثاق الممارسات لالحصاءات ذه المبادئ ضمن وتحديد أخالقيات العمل اإلحصائي، ورؤية أنه لمن الضروري أن تكون ه

 :لييوتتمثل المبادئ العشرة بما  ية في االجهزة االحصائية الوطنية، الرسم

 المبدأ األول: التناسب والتجرد والمساواة في الحصول على اإلحصاءات الرسمية 

                                                           
. تقرير فريق اصدقاء الرئيس المعني 2015الدورة السادسة واالربعون، -المجلس االقتصادي واالجتماعي، اللجنة االحصائية  1

 الرسمية.بتطبيق المبادئ االساسية لإلحصاءات 

 . ميثاق الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية.2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   2



5 
 

إن اإلحصاءات الرسمية عنصر ال يمكن أن يتم االستغناء عنه في النظام اإلعالمي ألي مجتمع ديمقراطي، وذلك بما تقدمه  

للحكومة واالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية والبيئية، ومن اجل تحقيق ذلك 

حصاءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدته العملية من البيانات اإلحصائية وتوفيره يتعين أن تقوم الوكاالت المعنية باإل

 .للمواطنين بتجرد وذلك وفاء بحقهم في التماس المعلومات والتحقق منها

 ات المهنيةالمبدأ الثاني: المعايير واألخالقي

وفقا العتبارات فنية دقيقة تشمل المبادئ حفاظا على الثقة في اإلحصاءات الرسمية، يتوجب أن تقوم الوكاالت اإلحصائية، 

 .العلمية واآلداب المهنية، بتحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها

 ة والشفافيةالمبدأ الثالث: المسؤولي

المعلومات المتعلقة بمصادر  تيسيرا للتفسير السليم للبيانات, تقوم الوكاالت اإلحصائية ووفقا للمعايير العلمية بعرض  

 .اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تطبق بشأنها

 المبدأ الرابع: منع االستعمال غير السليم لإلحصاءات الرسمية

 .يجوز للوكاالت اإلحصائية أن تعلق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم لإلحصاءات 

 اعتبار التكلفة المبدأ الخامس:

يجوز الحصول على البيانات من اجل األغراض اإلحصائية من أي مصدر كان، سواء كان ذلك من الدراسات االستقصائية  

اإلحصائية أو من السجالت اإلدارية. كما ينبغي للوكاالت اإلحصائية حين تختار المصدر أن تضع في االعتبار العناصر 

 المجيبين.لذي يقع على كاهل المتعلقة بالنوعية والتوقيت والتكاليف والعبء ا

 (المبدأ السادس: السرية )الخصوصية

يتعين إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة باألفراد التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية ألغراض إعداد اإلحصاءات، 

 .ويتعين استخدامها بالضرورة في األغراض اإلحصائية سواء تعلق ذلك بأشخاص طبيعيين أو معنويين،

 المبدأ السابع: التشريع 

 .تعلن على المأل القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية

 المبدأ الثامن: التنسيق 

 .اسق والفعالية في النظام اإلحصائييعتبر التنسيق بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان أمرا ضروريا من اجل تحقيق التن

 المبدأ التاسع: المعايير الدولية

يعزز قيام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية بانسجام النظم  

 .اإلحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية

 المبدأ العاشر: التعاون الدولي

  .يسهم التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاءات في تحسين نظم اإلحصاءات الرسمية في جميع البلدان 

من استعراض المبادئ االساسية لإلحصاءات الرسمية يتضح معالم التنسيق االحصائي على المستوى الدولي من خالل 

لثقة من كا اهدافهم، كذلك التركيز على مبادئ مستفيدين بما يخدمتركيزها على الموضوعية في جمع البيانات وتقديمها لل

في جمع ونشر البيانات وضمان عدم اساءة استخدام  العلميةودقيقه، اضافة الى اتباع االساليب  خالل تقديم بيانات موثوقة

لمصادر المتاحة البيانات االحصائية وضمان تفسيرها بشكل علمي، كما تركز المبادئ على ضرورة استخدام جميع ا

للحصول على البيانات واألخذ بعين االعتبار تكلفة توفير تلك البيانات، ويعتبر مبدأ السرية والخصوصية احد اهم المبادئ 

في العمل االحصائي والذي من خالله يتم الحفاظ على خصوصية االفراد والمؤسسات المزودة للبيانات وعدم االفصاح عن 

تهم وهذا مبدأ له عالقة بالثقة وضمان االستمرارية في تزويد االجهزة االحصائية ببيانات أي بيانات قد تكشف خصوصي

 موثوقة وذات جودة عاليه.
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في تنسيق  مباشرةالرسمية ايضا على ثالثة مبادي ذات اهمية كبيرة وهي ذات عالقة  لإلحصاءاتشملت المبادئ االساسية 

امر ضروري بين المختصين في العمل االحصائي  انهنسيق ويقصد به العمل االحصائي على المستوى الدولي، وهي الت

داخل الدولة وذلك لضمان التناسق والفاعلية للنظام االحصائي، كذلك االخذ بعين االعتبار المعايير الدولية، حيث انه من 

ءة وفعالية النظم االحصائية الدولية مما يزيد من كفا واألساليبالضروري التزام كل دولة باستخدام المعايير والتصنيفات 

الرسمية، اضافة الى ذلك اهمية التعاون الدولي على جميع المستويات الثنائية  والمتعددة مما يزيد من فرص تحسين االنظمة 

 االحصائية الرسمية.

 

اهمية ومبررات التنسيق االحصائي على المستوى الدولي 3.1
3

 

التنسيق االحصائي على المستوى الدولي ذا اهمية كبيرة سواء لالجهزة االحصائية الوطنية او يعتبر العمل على تعزيز 

 للمنظمات والمؤسسات الدولية ذات االختصاص في العمل اإلحصائي، اذ يمكن ابراز اهميته ومبرراته كما يلي:

 

 .ومخرجاتها اإلحصائية العملية في التكامل من قدر أقصى ضمان .1

 جيدة. نوعية ذات خدمات توفير في المتوفرة لدى االفراد والمصادر االخرى اإلمكانات القصوى مناالستفادة  .2

 .اإلحصاءات وانتاج وإعداد جمع في وفعالة مناسبة ومنهجيات وسائل استخدام تشجيع .3

 .وكذلك استخدام افضل المنهجيات مشتركة معايير تطبيقاستخدام و .4

 .اإلحصائية والمتطلبات األولويات وتعريف تحديد .5

 .وكفاءة بفعالية إحصائية على الطلب تلبية .6

 .البيانات مزودي من التعاون من قدر أقصى ضمان .7

 االخذ بعين االعتبار بشكل كامل استفسارات ومالحظات مزودي البيانات. .8

 .اإلحصاءات بأهمية الوعي تحسين .9

 .والمجتمع الحكومة ها لكل منوأولويات لمواضيعا ألهمية وفقا البيانات اتاحة .10

 .الوطنية اإلحصاءات في الفجوات تحديد .11

  .اإلحصائية التنمية تعزيز .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Coordination of National Statistical System ND Reporting Mechanism for MDG data to 

International Agencies, Botswana Experience, 2008.   
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 الثاني الفصل

 منهجيات تنسيق العمل االحصائي على المستوى الدولي

 

توحيد المفاهيم والمصطلحات واإلجراءات 1.2
4

 

 

يجب األخذ بعين االعتبار مبادئ ومعايير مناهج البحث واإلحصاء خالل عمليات تصميم التصنيفات وفحصها واستخدامها 

وتحديثها ومراجعتها، إن الوضوح في وضع المفاهيم والمصطلحات والتعريفات والهيكلية تعتبر متطلبات أساسية للوصول 

 لنتائج جيدة في موضوع التصنيفات اإلحصائية.

 

 الضروري التأكيد على أنه ما لم يتم توحيد المفاهيم والتطبيقات المستخدمة في مختلف  من

المواضيع اإلحصائية في إطار منطقي وبشكل منسق، لن يكون باإلمكان وضع هيكلية للبيانات اإلحصائية سواء لتلبية 

تلفة متطابقة.  كما يجب أيضاً الحرص على احتياجات مستخدمي البيانات الكلية أو لجعل المعلومات المستقاة من مصادر مخ

صياغة كل مفهوم بالتشاور مع المختصين في ذلك البند ألجل أن يحظى المفهوم الموحد بالقبول العام.  كما أن التطبيق 

الموحد للتصنيفات المختلفة وتحديثها وإدامتها بشكل متناغم يتطلب رعاية مستمرة ويحتاج إلى الحوار والتفاوض بين 

 هات المنتجة للبيانات والجهات المستخدمة لها. الج

 

ويجب اعتبار الضعف في تطبيق اإلحصاءات الدولية كمؤشر على وجود نقص في إدارة الخدمات اإلحصائية.  وفي 

 السياق نفسه، يجب أن تتضمن التدابير التنظيمية المطلوبة لتنسيق التصنيفات والمعايير، والتعاريف، والمفاهيم، تأسيس قسم

 إداري يكون مسؤوالً عن مطابقة ما يستخدم على مستوى البالد مع ما هو مطبق دولياً.

وينص المبدأ األساسي التاسع لإلحصاءات الرسمية على أن "قيام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام 

تها على جميع المستويات الرسمية".  وهذا ما المفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية يعزز اتساق النظم اإلحصائية وكفاء

يسهم في تيسير المقارنات الدولية لإلحصاءات، وضمان الفعالية والجودة في إنتاجها.  ومن خالل االستقصاء عن تطبيق 

قصور من المعايير الدولية الرئيسية تبين إجابات الدول أن معظمها يطبق معايير الصناعة والتجارة والمهن بينما هناك  12

في تطبيق الكثير من بقية المعايير اإلحصائية الدولية
5

  . 

 

إن وجود تصنيف معياري دولي  تعتمد التصنيفات الوطنية والتصنيفات المعيارية الدولية على بعضها البعض بشكل متبادل،

قائم على الممارسات الفضلى وفهم قوي للمجال الذي يصنفه سيسهل بشكل كبير عملية اشتقاق تصنيفات وطنية للدول تعتمد 

على هذه التصنيفات الدولية الجيدة، ومن أجل خدمة هذه العملية )اشتقاق التصنيفات الوطنية للدول( فإن التصنيفات 

ية تستفيد من الخبرات المكتسبة أثناء تطوير واستخدام التصنيفات الوطنية، لذا فإن تغطية وتوضيح المبادئ المعيارية الدول

 األساسية للتصنيفات اإلحصائية المعيارية ال بد وأن تشمل التصنيفات الوطنية وتلك المعيارية الدولية معا.

 

                                                           
 . التصنيفات اإلحصائية المعيارية، المبادئ األساسية.2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   4

بناء القدرات االحصائية بهدف وضع السياسات . 2006، السابعةالدورة -المجلس االقتصادي واالجتماعي، اللجنة االحصائية  5

 .المدعومة باالدلة
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يانات التي جمعت حول ظواهر محددة ومجموعات سكانية تهدف الموائمة بين اإلحصاءات إلتاحة عمل المقارنات بين الب

مختلفة، ولفترات زمنية مختلفة وكذلك إتاحة المقارنة بين البيانات التي يتم جمعها بمنهجيات مختلفة، ستكون هذه المقارنات 

ي حال تعذر ممكنة إذا ما تم استخدام معايير وتصنيفات متناسقة ومتسقة ضمن المجموعات المختلفة من البيانات، وف

استخدام مثل هذه المعايير والتصنيفات المتناسقة سيستعاض عن منهجية المقارنة السابقة بتوضيح الفروق والتشابه بين هذه 

 المعايير والتصنيفات أثناء العرض التحليلي للبيانات.

 

المراد تحقيقها، وهذا االتساق  كما أن اتساق التصنيفات اإلحصائية ينبغي أن يكون بمثابة أداة تحليلية ووصفية لألهداف

يتضمن فئات منسجمة فيما بينها للمتغيرات ذات الصلة أو للمتغيرات نفسها، حيث أن خطوط التقاطع بين فئات هذه 

التصنيفات المختلفة من الممكن أن تكون هي نفسها تقريبا، فعلى سبيل المثال فإن المعنيين باحتساب مستويات البطالة لفئات 

فة قد يواجهون تعريفات مختلفة لمتغير العمر بين مجموعتين من البيانات )المجموعة األولى تعتمد سنة الوالدة عمرية مختل

وتاريخ مرجعي محدد، والثانية تعتمد منهجية العمر عند آخر عيد ميالد للمبحوث في احتساب العمر(، وأن المجموعات 

 ك المستخدمة في القوى العاملة الكلية.العمرية المستخدمة في إحصاءات البطالة مختلفة عن تل

 

تتطلب الموائمة بين التصنيفات اإلحصائية إيجاد إطار عام لهذه التصنيفات من أجل عملية تذليل االختالفات بينها، وضمان 

همية أن يكون التواصل والتناغم فيما بينها بحده األقصى، يتطلب ذلك استخدام المفاهيم والمصطلحات المشتركة، وبنفس األ

يتطلب ضرورة إنشاء جداول ربط متفق عليها ومعتمدة فيما بين الفئات المختلفة لهذه التصنيفات، أو من خالل تحديد قواعد 

 بناء مشتركة لهذه الفئات.

 

وفي حال تغطية تصنيفات مختلفة لنفس المتغير هنا تتطلب عملية االتساق فهم واضح ألسس وطبيعة هذه االختالفات بين 

ت، كذلك فهم فيما إذا كانت هذه التصنيفات تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، إن الرغبة نحو التوجه الستخدام التصنيفا

تصنيف موحد متفق عليه يتطلب عادة قدر معين من التكيف النسبي بين التصنيفات اإلحصائية ذات الصلة، أو أن يتم 

ن دون غيرهم، في حين يسهل شرح كيف يكون استخدام تصنيف لم إعطاء األولوية لتطبيقات إحصائية محددة أو مستخدمي

 يخصص تماما لتلبية احتياجات محددة لبعض المستخدمين أكثر واقعية واقل تعقيدا في خدمة القطاع األوسع للمستخدمين.

ينبغي على القائمين بالعمل تنفيذ مراجعة لكافة هذه  في سياق العمل على زيادة اتساق تصنيفات إحصائية مختلفة،

التصنيفات وأن يتعاونوا ضمن آلية منتظمة لالتصال والتواصل فيما بينهم، بحيث ينتج عن هذا التعاون غالبا نظام قائم على 

 تصنيفات مشتقة ومرجعية وذات صلة، يضمن ذلك تخفيض حاالت تضارب الجهود وضياعها للحد األدنى عن طريق

 العمل ضمن فرق ومجموعات عمل متعاونة.

 

هناك ضرورة فائقة للتواصل الدائم بين القيمين على التصنيفات اإلحصائية بمختلف فئاتها لضمان االتساق المطلوب، وإال 

 ستنشأ تفسيرات متضاربة لنفس المفاهيم والفئات المدروسة.

 

التأثيرات المحتملة على التصنيفات األخرى، هذه التعديالت  ال يجوز تعديل أي تصنيف إحصائي دون األخذ بعين االعتبار

قد تؤثر مع الوقت على التحليالت التي تعتمد على هذه التصنيفات، لذا تبرز الحاجة إلجراء معياري لإلعالن عن أية خطط 

اآلخرين ضمن للتعديل أو التحديث على التصنيفات وإعطاء وقت كاف ومعقول للعاملين على التصنيفات والمستخدمين 

 مجاالت إحصائية أخرى لتحديد اآلثار المترتبة على إدخال هذه التعديالت علي عملهم وموضوعاتهم.

 

 في سياق العمل على اتساق التصنيفات اإلحصائية تقسم هذه التصنيفات بشكل عام لثالث فئات:

 (Reference Classificationsتصنيفات مرجعية ) .1

 (Derived Classificationsتصنيفات مشتقة ) .2

 (Related Classificationsتصنيفات ذات صلة ) .3

 يتم موائمة التصنيفات الوطنية مع التصنيفات الدولية لألسباب التالية:

 إلجراء المقارنات بين أحوال وظروف الدولة بظروف الدول األخرى. .1

 لتبادل المعلومات مع األفراد والمؤسسات في الدول األخرى. .2
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يكون التنسيق في العمل على التصنيفات الوطنية والتصنيفات دور التعاون والتنسيق في بناء التصنيفات اإلحصائية، 

الدولية من خالل تشكيل وتفعيل اللجان ولقاءات العمل، ومن خالل النشر المناسب للجداول الزمنية لخطوات العمل وتنفيذ 

شراك أكبر عدد ممكن من منتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية ضمن جلسات االستماع وورش العمل إلتاحة المجال إل

 عمليات التحضير لتصميم أو تحديث أو تطوير أو مراجعة أو ضبط التصنيفات اإلحصائية.

 

 تستخدم التصنيفات اإلحصائية ألهداف عديدة منها:، استخدامات التصنيفات اإلحصائية

 أو ترتيب البيانات بعد جمعها جمع البيانات و/ .1

ب، بما في ذلك إنشاء الفهارس تجميع وفرز مجموعات البيانات منطقيا وبطريقة ذات معنى ألهداف التحليل المرك   .2

سلة استهالك  لتحديد( COICOPوالتبويبات، مثال على ذلك: استخدام تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض )

احتساب مؤشر  عندراة من قبل األسر المعيشية والتي تستخدم لتوحيد التقديرات األفراد من السلع والخدمات المشت

 .الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 -االجتماعية، مثال: تصنيفات الحالة مختلفةعدة تصنيفات لمتغيرات  من ايتم اشتقاقه ةجديد اتلمتغير اتتصنيف إنشاء .3

محددة لفئات توجد في تصنيفات المهن  مرجعية ي على فئات( والتي عادة ما تحتوSocio-Economic) االقتصادية

 .والحالة العملية والتصنيفات الصناعية وحجم المنشأة و/ أو التحصيل العلمي للفرد

 ونشرها. عرض البيانات اإلحصائية .4

ات الوطنية تستخدم التصنيفات المرجعية )المعيارية( كنماذج لتطوير أو مراجعة التصنيفات ذات العالقة، مثل التصنيف .5

 بعالقتها مع التصنيفات الدولية من حيث الهيكلية والخصائص والمفاهيم المشتركة بينهما.

 

يجب معالجة ثالث قضايا منهجية عند وضع أي تصنيف إحصائي، أو الجوانب المنهجية في تطوير التصنيفات اإلحصائية، 

 ايا المنهجية هي:في حال توطين تصنيف معياري دولي لالستخدام المحلي، وهذه القض

 القضايا التي تتعلق بمتطلبات المستخدمين .1

 قضايا مفاهيمية .2

 قضايا تتعلق بجمع المعلومات الضرورية لوضع التصنيف اإلحصائي. .3

 

اهمية التدريب في المواضيع االحصائية المتخصصة 2.2
6

 

 

العمل االحصائي ولتكيف مع مواضيع ومنهجيات وادوات العمل المستجدة  تجاوبا مع الحاجات المتجددة للتدريب لدى طواقم

يستوجب قي مجال العمل االحصائي، اضافة الى االستجابة للتوصيات الدولية في مجال تعزيز وبناء القدرات االحصائية، 

حصائية لضمان تكامل ذلك االهتمام بشكل كبير في تعزيز القدرات االحصائية سواء كان ذلك في االجهزة والوحدات اال

النظام االحصائي على المستوى الوطني وعلى المستوى االقليمي والدولي، ومما يعزز ذلك هو انشاء مراكز التدريب والتي 

يناط بها مهام التخطيط والتنفيذ لتعزيز القدرات االحصائية للموظفين والكوادر والخبراء في المجاالت االحصائية المختلفة، 

 ن االعتبار كافة المعايير المحلية والدولية في عملية التمكين والتأهيل والتدريب.مع االخذ بعي

 

ان انشاء مراكز التدريب يتطلب رفدها باإلمكانيات الكافيه التي تؤهلها لتوفير تدريب شامل وعلى مستوى عالي من الجودة 

 عمليات التخطيط وصنع السياسات.في مجاالت ومنهجيات وأدوات العمل االحصائي واستخدام االحصائيات في 

استنادا الى ما سبق، فان الهدف العام لتعزيز القدرات هو المساهمة في تطوير االنظمة االحصائية الوطنية وانعكاس ذلك 

ووضعها في االمثل للبيانات االحصائية  واإلنتاجعلى وجود تكامل على النظام االحصائي الدولي، مما يحقق االستخدام 

 ف التخطيط وصنع السياسات الوطنية والدولية، ومن هنا يمكن ابراز بعض االهداف الفرعية:خدمة اهدا

                                                           
، المنتدى الثالث لتعزيز القدرات 2007ورقة حول تعزيز القدرات االحصائية الفلسطينية،  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  6

 .2007االحصائية العربية، صنعاء، 
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 توفير الكوادر االحصائية المدربة والقادرة على انتاج واستخدام االحصائيات بكفاءة واقتدار. .1

 دعم وتطوير االبحاث والدراسات االحصائية او تلك المستندة على االحصاءات. .2

 ستشارية في المجال االحصائي لكافة المؤسسات الوطنية والدولية.تقديم الخدمات اال .3

 تعزيز وزيادة الوعي االحصائي على المستوى الوطني والدولي. .4

 

لضمان امثل النتائج من عملية توحيد معايير التدريب وإيجاد مراكز مؤهلة للتدريب، من الضروري االستناد الى االمور 

 :االتية

 االهم من بين الموارد في منظومة العمل االحصائي.اعتبار الموارد البشرية  .1

 التدريب يمثل االستثمار الحقيقي وطويل االجل في الموارد البشرية. .2

 اعتبار التدريب هو االساس لتطوير وتحقيق مبدأ الجودة. .3

 تخطيط برامج التدريب لتحقيق المسار الوظيفي للموظفين وكوادر العمل االحصائي. .4

 ة المستجدات في مجال منهجيات وتقنيات العمل.التدريب ضرورة لمواكب .5

 

تختلف االجهزة والمؤسسات االحصائية فيما بينها في اشكال التدريب التي يمكن ان تتطرحها ضمن خططها التدريبية، 

 ويمكن هنا ابراز بعض اشكال التدريب كما يلي:

 دورات تدريب داخلية تستند الى امكانيات تدريب ذاتية. .1

 وطنية.دورات تدريب  .2

 دورات تدريب خارجية. .3

 ذاتية.  بإمكانياتدورات تدريب لمستخدمي البيانات تنظم  .4

 ندوات وورش عمل وحلقات نقاش حول مواضيع مستجدة وهامة. .5

 دورات تدريب لتأهيل مدربين جدد. .6

 زيارات دراسية للخارج. .7

 استقدام استشارات فنية من الخارج. .8

 

ضوع التدريب هو توحيد جهود وسياسات التدريب في المنطقة لتحقيق هدف ومفهوم ان اهم ما يمكن االشارة اليه هنا في مو

( بشكله الشامل والمتكامل، وتضافر الجهود في جميع المنظمات والهيئات Capacity  Buildingالبناء المؤسسي )

الذي تلعبه جميع الجهات في المنظمة والممولة للتدريب وأجهزة االحصاء لتحقيق ذلك،  حيث انه وبالرغم من الدور الكبير 

ء علق بمفهوم التدريب وعالقته بالبنامجال تعزيز القدرات االحصائية اال انه ما زال يؤخذ عليها التباين فيما بينها فيما يت

المؤسسي، كما يؤخذ عليها ضعف التنسيق فيما بينها في مجال البرامج التدريبية المطروحة الذي يؤدي الى تكرار نفس 

 التدريبية لدى اكثر من جهة على حساب برامج اخرى ذات اهمية.البرامج 

 

 اهمية توفير االدلة المعيارية في العمل االحصائي 3.2

 

االدلة المعيارية في العمل االحصائي وااللتزام باستخدامها خطوة هامة على طريق تجسيد مفهوم تنسيق العمل يعتبر توفير 

اذا يعبر ذلك عن حالة من التكامل وبناء حالة من العمل المشترك تجنب االنظمة االجهزة  االحصائي على المستوى الدولي،

االحصائية الوطنية والدولية من الوقوع في التناقض او عدم التكاملية وبالتالي عدم توفير احصاءات ذات جودة عالية 

 للمستخدمين ومتخذي القرارات.

 

يارية االساسية في العمل االحصائي، سواء على المستوى الوطني او المستوى يمكن هنا سرد امثلة على بعض االدلة المع

 الدولي:
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: The Special Data Dissemination Standard( SDDSالخاص لنشر البيانات ) المعيار :أوال
7

 

 إلى الوصولبشأن  أألعضاء إلرشاد( IMF) الدولي النقد صندوق قبل من( SDDS) البياناتلنشر الخاص  المعيار تأسس

 البيانات لنشر العام النظام من كلحيث ان  ،للمستخدمين والمالية االقتصادية البيانات توفيرو الدولية المال رأس أسواق

(GDDS )البياناتلنشر  الخاص والمعيار (SDDS ) في المساهمة وبالتالي وشاملة، آنية إحصاءات توافر تعزيز هدفهما 

 .المالية األسواق أداء تحسين في المساهمة أيضا SDDS كذلك يتوقع من معيار. السليمة الكلي االقتصاد سياسات اتباع

 

:General Data Dissemination System (GDDS) البيانات لنشر العام النظام: ثانيا
8 

 :هو  GDDSالهدف من 

 البيانات. نوعية تحسين على األعضاء الدول تشجيع 

 األولويات وتحديد البيانات لتحسين االحتياجات لتقييم إطار توفير. 

 في الجمهور على الشاملة والديموغرافية واالجتماعية والمالية االقتصادية اإلحصاءات نشر في األعضاء البلدان توجيه 

 عليها االعتماد ويمكن إليها، الوصول يمكنو المناسب، الوقت

 

 

 

: دليل التجارب القبلية في التعداد والمسوح.ثالثا
9
 

تستدعي عملية تنفيذ مسح او تعداد ميداني احصائي اجراء تجربة قبلية او اكثر لفحص كافة االمور المتعلقة بخطة العمل 

للمشروع وخاصة الجدول الزمني وفحص اليات العمل واالستمارات والتعريفات، ونظرا لضخامة هذه المشاريع وكبر 

الية ولتالفي االخطاء التي يمكن السيطرة عليها بيانات ذات موثوقية ع للحصول على تكاليفها ال بد من اجراء التجربة وذلك

 عند التنفيذ الفعلي للمشروع.

 تقوم اجهزة االحصاء المختلفة بتنفيذ التجارب القبلية وذلك بهدف:

 .مراحلهتطوير ورفع كفاءة المسوح والتعدادات التي تقوم بها من خالل تصميم المسح او التعداد في كافة  .1

 تحديد مواطن الضعف في تصميم ادواتها. .2

 اعطاء القدرة إلدارة المشروع على التحكم بكافة االدوات في جميع المراحل. .3

 اعادة الحسابات والتقديرات واآلليات والتعريفات والتعليمات والمستلزمات والخدمات اللوجستية. .4

 المراحل. ي شتىاته فتوضيح الصورة الكاملة حول اليات تنفيذ المشروع ومتطلب .5

 الكشف عن االخطاء المحتملة والمحاذير التي يجب اخذها بعين االعتبار في المراحل القادمة. .6

 تقدير االحتياجات البشرية والمادية والجدول الزمني المناسب. .7

 

.من الفكرة إلى إعالن النتائج دارة وتنفيذ مسح إحصائيالمبادئ التوجيهية إلدليل : رابعا
10
 

 

أكثر مـن  تنفيذهاتتضمن عملية تخطيط وتنفيذ المسوح اإلحصائية العديد من األنشطة التي تتداخل في توقيتها ويشترك في 

تبدو عملية تنفيذ األنشطة وكأنها عملية عزف لجهة أو إدارة في الجهاز.  لذلك من الضرورة بمكان أن يتم تنسيق الجهود 

قع العمــل المنجز من العملية التكاملية لألنشطة وا، والمنوط بهبحيث يعرف كل فرد من أفراد طاقم المسح الدور  ،متناغمة

 األخرى فيه.
 

                                                           
7 http://dsbb.imf.org/pages/sdds/home.aspx 

8 http://dsbb.imf.org/pages/gdds/WhatIsGDDS.aspx 

 فلسطين-تجارب القبلية في التعداد والمسوح. رام هللا، دليل ال2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   9

.  المبادئ التوجيهية إلدارة وتنفيذ مسح إحصائي: من الفكرة إلى إعالن النتائج، 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   10

 فلسطين. –رام هللا
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إن الضمان األوحد لنجاح أي عمل تشترك فيه أكثر من جهة هو تطبيق مبدأ العمل الجماعي واإلدارة والقيادة الجماعية 

في أداء أفراد الطاقم يؤدي حتما الى التناقض في  االتساق أواإلدارة الفردية وعدم التناسق  إنلألنشطة المتضمنة فيه.  

 األهداف المرجوة من أداء هذا العمل أو تنفيذ النشاط. إلىالتوجهات وبالتالي الفشل في الوصول 

عرض المراحل المختلفة  لإلى إرشاد إدارة المشروع لكيفية التحضير وتنفيذ مسح إحصائي من خالتهدف هذه الوثيقة  

للمشروع اإلحصائي، لكنها بجانب ذلك تطرح قضايا مفاهيمية تساعد إدارة المشروع في اتخاذ القرارات المالئمة للوصول 

 الى األهداف المرجوة وإخراج المسح اإلحصائي لبر األمان.

: دليل تدقيق ومراجعة التقارير االحصائيةخامسا
11
 

ان عملية اصدار التقارير االحصائية التي تشمل نتائج المسوح والدراسات العديدة، هي عملية ملزمة لألجهزة االحصائية 

والمحلي، ان عملية االصدار تستلزم ايضا االلتزام  الدولي او على المستوى االقليمي سواء كان هذا االلتزام على المستوى

ودة البيانات التي تشملها تلك التقارير، وانطالقا من ذلك، فأنه بات من الضروري بالتوصيات الدولية وكذلك االلتزام بج

لتلبية اهداف المستخدمين  حقيقيةوضع النظريات واألسس الكفيلة بإصدار بيانات ذات مصداقية وجودة مقبولة وذات فائدة 

 واإلجابة على التوصيات الدولية وتحقيق اهداف الجودة.

 

 اج نتائج دقيقة للمسوح او الدراساتالشروط الالزمة إلخر

 يمكن تلخص اهم الشروط بما يلي:

 ف وفرضيات واضحة للبحث او الدراسة.اوجود اهد .1

 تحديد واضح لمجتمع البحث. .2

تصميم جيد للبحث وتحديد المنهج الضروري للدراسة ووضع البرامج الالزمة للحساب والتحليل، وتصميم  .3

 والرقابة اثناء كافة مراحل التعامل مع البيانات. الجداول الصماء ووضع اليات التدقيق

 تحديد الية جمع البيانات. .4

 عرض البيانات وتبويبها. .5

 تحليل البيانات واختبار صحة تحقيق االهداف والفرضيات. .6

 تأهيل ونشر البيانات. .7

 

وتبويب البيانات والتي كذلك يستلزم قبل اجراء عملية التدقيق والمراجعة للبيانات ان يتم اجراء فحوص لوسائل جمع 

 منها:

 فحص االستمارة من حيث مالئمتها وحجمها ومنطقية االسئلة. .1

 فحص البرامج الخاصة باالحتساب والجدولة. .2

 فحص الية استخراج العينات والتأكد من تمثيلها لموضوع البحث او التغطية الجغرافية المطلوبة. .3

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدولية الجيدةتعزيز وتوثيق وتعميم الممارسات 

                                                           
 فلسطين.–االحصائية. رام هللا . دليل تدقيق ومراجعة التقارير 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  11
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 اهمية استخدام االحصاء في التخطيط وصنع القرار 1.3

 

في استخدامها كأداة تحليلية وتقنية ذات فعالية  ،المعلومات في إنتاج البيانات اإلحصائية وجمعتكمن أهمية التقنيات الحديثة 

ويحقق سرعة في  ،يقلل إلى حد كبير من التكلفة البيانات اإلحصائيةولعل استخدام   سواء للمخططين أو متخذي القرار.

والعاجلة إضافة إلى المساندة في إنجاز الخطط بمعدالت أسرع  ،المختلفةفي كافة المجاالت لمواجهة المشاكل  ،اتخاذ القرار

 وبما يقلل الهدر في الطاقات والموارد. ،وبجودة عالية

القرار على أُسس ودالئل معلوماتية أو اعتماداً على الحدس الشخصي  لم يعد لدى الشعوب اليوم رفاهة االختيار بين اتخاذ

والخبرات.  ولم يعُد استخدام األسس والنُهج العلمية بدعم وصنع القرار سمة تُميز األُمم المتقدمة، بقدر ما أصبحت ضرورة 

يئاً إلى أن استطاع أن يجذب إليه أطراف والتزاماً دولياً على الدول النامية.  وِمن هنا أخذ علم صنع القرار يتطور شيئاً فش

علوٍم اجتماعية وطبيعية كاإلحصاء واالقتصاد وعلم االجتماع، وبتزايد إتباع تلك المنهجيات العلمية زادت الحاجة إلى 

إحداث طفرة بمشاركة علم اإلحصاء.  إذ تتطلب ُمعظم المنهجيات العلمية لدعم القرار توفير اإلحصاءات والمؤشرات 

نة، وفى الوقت الُمناسب، ومع استمرار تطور نظريات صنع القرار والتأكيد على ضرورة إكمال صنع القرار الرصي

وتصميم السياسات بتصميم نُظم المتابعة والتقييم لتفعيل تنفيذ البرامج ومردود السياسات، برزت الحاجة إلى وجود وتطوير 

لتى تَُمِكن ِمن استخالص نتائج وُمحاكاة السياسات والبرامج التنموية اإلحصاءات والمؤشرات والنماذج اإلحصائية القياسية ا

المختلفة.  على أية حال، إن تنمية نظم ُصنع القرار القائمة على األدلة والبراهين المعلوماتية تُعَد عملية بطيئة نسبياً، غير 

أحد ثروات الشعوبأنه بمجرد ظهور آثارها إلى حيز الحياة العامة للمواطنين يتضح جلياً أنها 
12
 (.2007)عثمان،     .

 حتى تكون اإلحصاءات الرسمية دقيقة ونزيهة، فإنه يتطلب من الجهاز اإلحصائي العمل على ترسيخ مبادئ عمل تساهم في

لتكون ذات مصداقية وجودة ونزاهة عالية ضمن المعايير  تعزيز ثقة الجمهور بجميع أطيافه بالبيانات التي تصدر عنه

يات المعتمدة دولياواألخالق
13
. 

 Statisticوهو يعنى الحالة السياسية، أو األلماني  Statusالمشتقة ِمن األصل الالتيني  Statisticsتعني كلمة إحصاء 

.ق واألرقام التي تستخدمها الدولةويعنى الحقائ
14

 

وازدادت أهميتها في القررن  لقد عرفت اإلحصاءات من قديم األزمنة حيث كانت تستخدم ألغراض حربية وضريبية وفلكية،

الثامن عشر وخاصة بعد نشوب الثورة الصناعية حينما أيقن رجال األعمال من ضرورتها من أجل اتخراذ قررارات سرليمة . 

 Quetletإال أن اإلحصرراء كعلررم لررم يظهررر إال فرري نهايررة القرررن الثررامن عشررر وكرران أول مررن أرسررى قواعررده العررالم كواتيلرره 

(1766-1874. ) 

لررم اإلحصرراء بمنررع مجموعررة مررن النظريررات والطرررق العلميررة الترري تبحررث فرري جمررع البيانررات وعرضررها وتحليلهررا يعرررف ع

.واستخدام النتائج في التنبؤ أو التقرير أو اتخاذ القرار
15
  

وبالنسبة لمتخذ القرارات سواء كانت قررارات إداريرة أو حربيرة فإنره لرن يسرتطيع أن يسرتغني عرن األسراليب اإلحصرائية فري 

                                                           

 .2007مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، -اإلحصاء ودعم القرار وصياغة السياسات العامة  12

 

 فلسطين -. ميثاق الممارسات الفضلى لإلحصاءات الرسمية.  رام هللا 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  13

 

 .2007مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، -اإلحصاء ودعم القرار وصياغة السياسات العامة  14

 2007, دار البداية،  نمبادئ اإلحصاء, الطبعة األولى, عمان/ األرد 15



14 
 

.دراسته للقرارات البديلة قبل اتخاذ أية قرارات
16
  

إلرى أنرع مجموعرة مرن األسراليب العلميرة القياسرية التري يمكرن توعيفهرا لجمرع المعطيرات )البيانرات يشار لإلحصراء كرذلك، 

عن الظواهر وتبويبها وتلخيصها وتقييمها والخروج منها باستنتاجات حول مجموعرة وحردات المجتمرع مرن  والمعلومات(

.خالل اعتماد جزء صغير من هذا المجتمع
17
  

بوصف طرق متعددة لجمرع البيانرات والمشراهدات ومرن ثرم يرتم تنظيمهرا وعرضرها باسرتخدام األسراليب يهتم علم اإلحصاء 

 .ص النتائج منهاالعلمية لتحليلها واستخال

وعلم اإلحصاء أيضا، هرو العلرم الرذي يهرتم بطررق جمرع البيانرات بشركل يمكرن االسرتفادة منهرا فري وصرف البيانرات وتحليلهرا 

 للوصول إلى قرارات سليمة في ظل ظروف عدم التأكد. 

وأن التخطريط السرليم يرتكرز بشركل  من خالل التعريفات السابقة، نالحظ أن اإلحصاء مرتبط بطريقة جدلية بعملية التخطيط،

أساسي على تحليل ووصف البيانرات اإلحصرائية، ألن التخطريط عبرارة عرن  عمليرة اتخراذ قررارات ووضرع أهرداف وبررامج 

.ية مستقبلية، وتنفيذها ومتابعتهازمن
18
 

مما يمكرن المؤسسرة مرن معرفرة ماهيرة عملهرا  كما أن التخطيط عبارة عن جهد منظم يؤدي لصنع قرارات وأعمال دقيقة،

.وسبب هذا العمل
19
  

إن السؤال عن غررض التخطريط ومعنراه كران ومرا زال يالقري إلرى حرد مرا أجوبرة متعرددة فري الحقرب الزمنيرة المختلفرة ومرن 

وخاصرة فري باحثين مختلفين, وهذا معناه عدم وجرود اتفراق برين البراحثين والدارسرين علرى تعريرف محردد لمفهروم التخطريط, 

ظروف االحتالل. وإن كان هناك شبه إجماع غيرر مباشرر علرى محتروى هرذا المفهروم فري مسرتوياته ومراحلره المختلفرة علرى 

 الرغم من اختالف الزوايا التي تم تناول هذا المفهوم منها.

 

يررة التخطرريط ، تشرركل جرروهر عملمررا هررو التخطرريطا لمرراذا نخطررط, لمررن نخطررط, وكيررف نخطررطإن اإلجابررة علررى أسررئلة مثررل: 

Planning Process  والتي تقودنا بردورها إلرى وضرع تعريرف واضرح ومحردد لمفهروم التخطريط, الرذي ال يشربه الكثيرر مرن

   .المفاهيم األخرى, نظراً ألنه يعتبر نشاطاً توجيهيا وليس نشاطاً وصفيا

ولكرن القتررراح وعررض أسراليب وطررق يمكررن مرن خاللهرا تغييرر األشررياء  فرالتخطيط ال يسرعى لوصرف العرالم كمررا هرو فقرط,

والظواهر, لذلك ال بد أن تتسم عملية التخطريط بالرويرة والتعقرل والتفكيرر وبرذل الجهرد لتحقيرق األهرداف المنشرودة. فهرو كمرا 

د المتروفرة فري الدولرة أنع أسلوب ومنهج يهدف إلى حصر ودراسة كافة اإلمكانيات والمرواريعرفه محمد خميس الزوكة " 

أو أي موقع آخر علرى كافرة المسرتويات ابترداء  مرن الشرركة وحترى المدينرة أو القريرة أو اإلقلريم أو الدولرة, وتحديرد كيفيرة 

.استغالل هذه الموارد واإلمكانيات لتحقيق األهداف المرجوة خالل فترة زمنية معينة"
20
  

ومنشرودة خرالل فتررة  معينرة أهرداف  هدف أو لتحقيق ومنظم ومقصود موجهجهد  وكمفهوم عام يعرف الباحث التخطيط أنه

التخطيط طريقة تفكير وأسلوب عمل منظم لتطبيق أفضرل الوسرائل المعرفيرة مرن ين, أي أن محددوبمال وجهد زمنية معينة, 

                                                           
 الطرق الكمية والرياضيات، المعهد العربي للتخطيط، الكويت. -مقدمة في اإلحصاء التطبيقي 16

 .2005اإلحصاء لإلداريين واالقتصاديين، دار اليازوري العلمية،  -مقدمة في اإلحصاء 17

 .2008التخطيط االستراتيجي، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  18

 

19 Bryson, M, John (2004): Strategic Planning for Public and Non profit Organizations, third edition. 

Jossey-Bass. USA. 
 

 التخطيط اإلقليمي وأبعاده الجغرافية, دار المعرفة الجامعية/ اإلسكندرية.  20
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فرإن اقتصرادي كمفهروم . أمرا أجل توجيه وضبط عملية التغيير الراهنرة بقصرد تحقيرق أهرداف واضرحة ومحرددة ومتفرق عليهرا

قتصرادية معينرة, إحزمة من النشاطات المتتابعة التي يتم رسمها وتنفيذها لحل مشركالت الباحث يرى أن التخطيط عبارة عن 

 .بواسطة بعض المؤسسات العامة   Economic prioritiesلألولويات االقتصادية  وهو اختيار واعٍ 

التنموية، فإن النظرية األساسية لصنع القرار تقوم على بنائين أساسيين: وفيما يتعلق برسم السياسات واتخاذ القرارات 

منهجية صنع القرار باالستدالل التحكمى، ومنهجية صنع القرار بالبدائل. وتُعَد المنهجية األخيرة هي التطور العلمي خالل 

كعلوم اإلحصاء  –مجاالت علمية تاريخ صنع القرار، إذ هدفت جميع الجهود خالل مراحل التطور المختلفة إلى إقحام 

وربط مسارها بنظريات صنع ودعم القرار.  وفى اآلونة األخيرة تم اللجوء إلى تحسين  -واالقتصاد وبحوث العمليات 

وتطوير األساليب العلمية الُمستخدمة بصنع القرار التنموي ِمن خالل تفعيل نظريات بعلوم كنظم المعلومات وعلم النفس 

ء االصطناعي، وذلك إلطفاء عدد ِمن الجوانب الُمَكِملة للعلوم األساسية، إلكمال الصورة الكلية ِلما يتم المعرفي والذكا

."(Decision Support System "DSS)تعريفه بمصطلح نظم دعم القرار 
21
 

ية التنموية في أي هناك عالقة جدلية بين التنمية اإلحصائية وجودة النظام اإلحصائي ومستوى التطور في فهم وإدارة العمل

مجتمع، فمن ناحية هناك نزعة عامة لتقليل االستثمار في التنمية اإلحصائية حيث تقل هذه النزعة كلما اقتنع صناع القرار 

بجدوى النظام اإلحصائي وجودة مخرجاته، ويزداد التوجه نحو دعم التنمية اإلحصائية كلما كانت إدارة العملية أكثر حكمة 

تى تتطور العملية التنموية ال بد من وجود نظام إحصائي رصين وإحصاءات رسمية ذات مصداقية، حيث وتطوًرا، ولكن ح

أنه ال يمكن عزل العالقة بين التنمية اإلحصائية واالستثمار في اإلحصاء وإدارة العملية التنموية ومسألة دمجها في إطار 

  .عملية التنموية وصناعة القراراتالسياسات عن العالقة الجدلية والتكاملية بين اإلحصاء وال

وقد عرف المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 

البيئية التنمية المستدامة بأنها " ضرورة إنجاز الحق في التنمية" بحيث تتحقق على نحو متساٍو الحاجات التنموية و 1992

.جيال الحاضر والمستقبلأل
22
 

كما وتعرف التنمية، على أنها توفير عمل منتج ونوعية من الحياة األفضل لجميع الشعوب وهو ما يحتاج إلى نمو كبير في 

.ة والدخل وتطوير للمقدرة البشريةاإلنتاجي
23
 

 

ويقاس مدى نجاح الخطط التنموية بما تستند عليه هذه  ترتبط عملية التنمية والتخطيط التنموي ارتباطا  وثيقا  باإلحصاءات

الخطط وما يتوفر لها من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية عن المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية 

سلوب للمجتمع، فمن المعروف بأنه ومنذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بدأت العديد من دول العالم األخذ بأ

التخطيط التنموي منهاجاً لتنظيم الحياة االجتماعية واالقتصادية فيها وأداة للنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية ووسيلة 

 لتحقيق أهداف خطط التنمية الرامية لتحسين مستوى المعيشة لسكان المجتمع )الدور المستقبلي لإلحصاء وعالقته بالتنمية(.

رافيه وعوامل التنمية وأن توفر اإلحصاءات غنجد أنه البد من التسليم بوجود صالت قوية بين االتجاهات والديمو مما تقدم

رافيه واالجتماعية واالقتصادية والبيئية هي السبيل الوحيد لضمان نجاح التخطيط غبمختلف أنواعها السكانية والديمو

 منه.ة التنموي في أي من البلدان وتحقيق األهداف المرجو

إن مجرد االهتمام بالمعلومات اإلحصائية وتناولها واستخدامها من قبل أفراد المجتمع يعد في حد ذاته ظاهرة صحية تدل 

على انتشار الوعي اإلحصائي بين هؤالء األفراد وتوضح ما لهذه اإلحصاءات من قيمة ذات مردود إيجابي، كما أن هذا 

ربط بين اإلدراك بأهمية اإلحصاءات والوعي اإلحصائي، والطلب المتزايد على االهتمام يوضح العالقة القوية التي ت

                                                           
 .2007مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، -اإلحصاء ودعم القرار وصياغة السياسات العامة  21

 لثقافية، مصر.ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية لالستثمارات ا (" مبادئ التنمية المستدامة،2000دوجالس موسشيت، ف. )  22

 

 .2007إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، جامعة الدول العربية، اإلسكندرية،   23
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اإلحصاءات من قبل المخططين وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات والباحثين في مجتمع ما يدل على الفهم 

ً وعملية توفير البيانات اإلحصائية الالزمة بال ،واإلدراك الواسعين بأهمية هذه اإلحصاءات بتحلي  قدر الكافي ترتبط أيضا

أفراد المجتمع بدرجة من الوعي اإلحصائي، فإذا ما كان هناك وعي إحصائي وفهم وإدراك لقيمة المعلومات اإلحصائية 

 فلن يكون هناك ندره في هذه اإلحصاءات على اإلطالق.

التفكير في تخطيط تنموي سليم دون  ومن خالل العالقة الوطيدة بين التخطيط واإلحصاءات ال يمكن لنا أن نتصور مجرد

توفر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية )إحصاءات( على درجة عالية من الدقة والموثوقية والشمول ولكي نحقق ذلك 

 التخطيط التنموي بدرجة جيدة من الوعي اإلحصائي. بشؤونالبد من تمتع األطراف ذوي العالقة المعنيين 

 

حصائي بين البعض من المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية وظاهرة وجود ضعف الوعي اإل

ومتخذي القرارات قد يكون لها انعكاساتها السلبية على اتخاذ القرارات في القضايا االجتماعية واالقتصادية بسبب قصور 

ى األهداف المطلوبة ، أوقد يكون تم المعرفة بالحقائق والركائز التي يفترض أن يستند إليها ويعتمد عليها للوصول إل

االعتماد على بيانات ومعلومات )إحصاءات( منقوصة أو مشكوك في دقتها من قبل القائمين على التخطيط ، أو قد يكون 

عن أجهزة التخطيط وصانعي القرار من جهة وبين  المسؤولينالسبب مرده إلى الفتور في العالقة وضعف االتصال بين 

 والمؤشرات اإلحصائية )األجهزة اإلحصائية( من جهة أخرى أو انعدامه بشكل كلي.منتجي األرقام 

ً نتيجة لسوء استخدام البيانات اإلحصائية من قبل العاملين في أجهزة  وقد يعزى الضعف في الوعي اإلحصائي أحيانا

األخذ بعين االعتبار  كأن يتم استخدام بعض المؤشرات اإلحصائية دون ،التخطيط للوصول إلى األهداف المتوخاة

المتغيرات األخرى ذات العالقة وخاصةً األساليب والمفاهيم اإلحصائية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الموضوع 

عن التخطيط في األرقام التي تمثل البيانات والمعلومات والمؤشرات  المسؤولينن مناخ الثقة السائد بين إقيد التخطيط ، ثم 

)اجتماعي، الدور المستقبلي  من التخطيط المأمولةمتوفرة والمتاحة له الدور الفاعل في الوصول إلى األهداف اإلحصائية ال

 لإلحصاء وعالقته بالتنمية(.

ً بعملية صنع القرار وصياغة  ً جوهريا ومن هنا يمكن طرح التساؤل اآلتي: كيف ومتى يستطيع اإلحصاء أن يصنع فرقا

 السياسات؟

التساؤل تعرض هذه الجزئية لعدٍد ِمن المعايير والمواقف التي يُمكن ِمن خاللها الوقوف واالستدالل على لإلجابة على هذا 

 الشروط والمحددات التي تجعل ِمن استخدام اإلحصاء عامالً فاعالً ذو مردود إيجابي على عملية صنع القرار. 

 أوال: اإلحصاء يُساعد في التعرف على األطروحات والقضايا. 

 ثانيا: اإلحصاء يفيد في تصميم واختيار السياسات.

 ثالثا: اإلحصاء والتنبؤ بالمستقبل،.

 رابع: اإلحصاء ومتابعة تفعيل السياسات، 

ردود البرامج والسياسات المختلفة.خامسا: اإلحصاء وتقييم م
24
 

 

 اهمية ودور االعالم في التوعية ألهمية االحصاء 2.3

                                                           
 .2007مصر، مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، -اإلحصاء ودعم القرار وصياغة السياسات العامة  24
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ولوجية التي شهدها وتعددت في السنوات األخيرة تطوراً هائالً بفـضل التقـدم العلمي والثورة التكن طورت وسائل االتصال،ت

 . فأصبحت وسائل اإلعالم تمارس دوراً جوهرياً في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا والمشكالت المطروحة،القرن العشرون

حيررث تعررد وسررائل اإلعررالم مصرردراً رئيسرراً يلجررأ إليرره الجمهررور فرري اسررتقاء معلوماترره عررن كافررة القضررايا السياسررية، والثقافيررة، 

لقسرم األعظرم مرن بقدرته علرى الحرراك ومخاطبرة ا –اإلعالم  –واالجتماعية بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره الواسع فهو 

لى التـأثير الذي ال يأخذ صورة مباشرة وإنما يقوم بتشكيل الروعي االجتمراعي بصرورة ، يمتلك اإلمكانية عالتكوين المجتمعي

كمررا يمثررل اإلعررالم عنصررراً مررؤثراً فرري حيررـاة المجتمعررات  . ر ملحوظررة دون مقرردماتغيررر مباشررـرة، وبرروثيرة متسررارعة غيرر

يل الروعي االجتمراعي لألفرراد إلرى جانرب باعتباره الناشر، والمروج األساس للفكر والثقافة، ويسهم بفاعلية فـي عمليرـة تشرك

األسرة والمؤسسات التعليميـة والمؤسـسات المدنية؛ بل إنه في كثير من دول العالم أحرد منتجري الثقافرة عرن طريقره التفاعرـل 

ترأثيره  وةوالتـأثير اإلنساني المتبادل، وفى السنوات األخيررة اكتسربت وسرائل اإلعرالم، باختالفهرا، أبعراداً جديردة زادت مرن قر

أضرف إلرى ذلرـك أن اإلعرـالم باعتبرـاره مؤسسرة اجتماعيرة هامرة فري المجتمعرات البشررية يحمرل   .على األفرراد والجماعرات

 .مـضامين اقتـصادية، وسياسـية

يشمل اإلعالم جميع أوجه النشاط االتصالية التي تعمل على تزويد اإلنـسان بجميـع الحقرائق والمعلومرات المعرفيرة، باعتبرار 

ن االتصال هو قوة محركرة للمجتمرع بحيرث يرـؤدي إلرى حركرة المرج تمرع حركرة تفاعليرة مرؤثرة ومترأثرة، فاالتصرال عمليرة أ

 اجتماعية، وتجري في بيئة معينه، تؤثر فيها وتتأثر بها، وهنـاك تفاعـل بـين االتـصال والمجتمـع
25

. 

 

 وسائل االعالم المتاحة للتوعية باهمية االحصاء:

 المرئية .1

 المسموعة .2

 المكتوبة .3

 Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي  .4

 

 القيام بدور هائل وكبير في التوعية ألهمية االحصاء وذلك من خالل: عوأنماط عويمكن لإلعالم بمختلف اشكال

 االستمراية، الحفاظ على طابع نقل االخبار االحصائية بشكل دائم ومستمر. .1

 ائية بالوقت المناسب.الوقتية، ان يتم نشر االخبار االحص .2

 الموضوعية والمهنية، نقل االخبار بشكل مهني وموضوعي دون تحيز. .3

الجاذبية، ان يتم نقل االخبار بشكل يجذب القارئ وال ينفره من الخبر، وذلك باستخدام اليات نشر مالئمة لكل اطيراف  .4

 Userن يررتم النشررر بطريقررة المجتمررع )كبررار، صررغار، متخصصررين، اشررخاص عرراديين، اكرراديميين، برراحثين(، أي ا

friendly. 

المصداقية والسريه، ان يتم نشر االخبار ذات المصداقية وغير المتناقضة، وان ال يرتم االفصراح عرن معرايير السررية  .5

 سواء لالفراد او المؤسسات.

 

 اهمية التوثيق للممارسات الجيدة 3.3

 

تعتبر اإلحصاءات الدقيقة من األدوات األساسية لعمل أي حكومة تحاول أن ترشد قراراتها وتحسن أدائها، وهي تمثل أيضا 

 المجاالتفي  المجتمعمادة علمية غير منحازة توفر أرضية مشتركة للنقاش الحر العقالني للقضايا الجوهرية التي تهم 

ات أداة مهمة في ترسيخ الديمقراطية ومبدأ المحاسبة والشفافية، إذ أن الرصد االجتماعية واالقتصادية. كما تشكل اإلحصاء

االجتماعية واالقتصادية يتيح لنا مراقبة وتقييم السياسات الحكومية والتقدم الذي تنجزه الحكومة  المجاالتالدقيق للتطور في 

                                                           
 2010دور وسائل اإلعالم فى تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني،   25
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من أجل ذلك، فإنه يتطلب من الجهاز  .اعبر الزمن بشأن األهداف والبرامج التي تم منح الحكومة الثقة على أساسه

 وكذلكاإلحصائي العمل على ترسيخ مبادئ عمل تساهم في تعزيز ثقة الجمهور بجميع أطيافه بالبيانات التي تصدر عنه، 

باإلحصاءات الرسمية لتكون ذات مصداقية وجودة ونزاهة عالية ضمن المعايير واألخالقيات المعتمدة  زيادة االهتمام

.دوليا
26

 

 

 تنبع اهمية توثيق الممارسات االحصائية الجيدة من خالل التزامها بمبادئ ميثاق الممارسات االحصائية الرسمية وهي:

 ان تكون ذات صلة بالموضوع .1

 االستقاللية .2

 الجودة .3

 البيانات متاحة لالستخدام العام .4

 سرية البيانات .5

 اناتعلى مزودي البي والعبءالموازنة بين تلبية احتياجات المستخدمين  .6

 التكامل وتراكم الخبرة واإلبداع .7

 تكلفة انتاج االحصاءات الرسمية وجدواها .8

 

 كما وان هناك اجراءات عمل في مجاالت محددة ذات اثر كبير على عملية توثيق الممارسات الجيدة وهي:

 التنسيق بين مكونات النظام االحصائي. .1

 والدولية. واإلقليميةالتنسيق الدائم بين االجهزة االحصائية الوطنية  .2

 ادارة جودة البيانات. .3

 اتاحة البيانات من خالل نشرها على المواقع االلكترونية والنشرات االحصائية. .4

 سرية البيانات .5

 تمكين اقسام خدمات الجمهور للقيام بدورها في التوثيق وتزويد المستخدمين بالبيانات. .6

 ارشفة وتوثيق البيانات. .7

 الكفاءة المهنية. .8

 

 

 

 

 صل الرابعالف

 مصادر البيانات االحصائية

 

 :يتم الحصول على البيانات الرسمية ألي دولة من ثالثة مصادر رئيسية وهي

 التعدادات: اوال

 المسوح بالعينة: ثانيا

 السجالت االدارية : ثالثا

 

 سيتم فيما يلي استعراض مصادر البيانات حسب التفاصيل الالزمة:

 

                                                           
 فلسطين -رام هللا  .. ميثاق الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية2006لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ا  26



19 
 

 التعدادات 1.1

 
وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات اإلحصائية عن أعداد السكان  العملية الكلية لجمعيعرف التعداد بأنه 

وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية األساسية في فترة مرجعية محددة، ولجميع األشخاص 

 بصفة مؤقتة. الدولة داخل حدود الدولة وللمواطنين المتواجدين داخل حدود

تنفذ التعدادات كل عشر سنوات، وتتولى الدول واألجهزة اإلحصائية فيها بالمسؤولية واإلشراف على تنفيذها، حيث  عادة ما

 تعتبر التعدادات شكل من أشكال السيادة على األرض.

 

خ محددة وتاري زمنية في لحظة الدولةأن يعد كل فرد من األفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود  يتضمنوهذا 

عن بشكل منفصل رافية واالجتماعية واالقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني غمعين، وأن تسجـل خصائصه الديمو

 وتهدف التعدادات بصورة أساسية إلى: .األسرةخصائص غيره من أفراد 

 

لدولة من ة لالرسمي متطلباتاللسكان بهدف توفير واالقتصادية حول ا واالجتماعيةرافية غجمع ونشر البيانات الديمو .1

المخططين متخذي القرارات و واحتياجات ،الوطنية تطلبها خطط التنميةسالتي والمنشآت، و بيانات السكان والمساكن

 .ن، إضافة إلى توفير البيانات حسب التوصيات والمتطلبات الدوليةوالباحثي

 خاصة ل للمسوح االقتصادية واالجتماعية والسكانية. الجهات، لكافة المعاينة إطارتوفير وتحديث  .2

ومسح إنفاق ودخل  العاملة،القوى مسوح العينة مثل  بأسلوبالتي تجرى ، واألبحاث اإلحصائية المتخصصة إجراء .3

والبحوث  والتعليمية،والبحوث الصحية  والهجرة، رافية كالخصوبة والوفياتغوالبحوث الديمووالمسوح  األسرة،

 .، وأية مسوح تقوم بها الجهات األخرىلمساكنالخاصة با

برامج  ستطلبهاوالبحوث التي  كأساس موثوق به في إجراء الدراسات واستخدامهاإيجاد قاعدة عريضة من البيانات  .4

 .التنمية

ً لقياس التغير  .5 وإجراء  ،مع مرور الزمن في الخصائص السكانيةالحاصل توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا

 .المستقبليةوالتقديرات والتنبؤات السكانية اإلسقاطات  ومراجعة وتقييم ،المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية

 تحديث أطر المعاينة .6

 

 المسوح بالعينة 2.2
 

األجهزة اإلحصائية الحكومية ومراكز األبحاث والجامعات والباحثين من  هي البيانات التي تنتج عن األعمال التي تقوم بها

جمع بيانات حول موضوع أو مجال محدد باستخدام عينة عشوائية ممثلة من المجتمع، وذلك في شتى المجاالت السكانية 

 االقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية وغيرها.

 

 السجالت اإلدارية  3.2

 
التي تنتج عن األعمال الروتينية التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية المسؤولة قانونا عن إدارة هي البيانات 

وتشغيل أنظمة التسجيل المختلفة ألنشطتها المتعددة، والتي تنتج عن العمليات الروتينية التي تقوم بها. وذلك مثل سجل 

قوى العاملة، السجل الضريبي، سجل المعاقين، السجل الصحي، السكان، سجل التعليم، سجل األعمال التجاري، سجل ال

 وسجل المواليد والوفيات، والسجل العدلي وغيرها. 

 

تتطلب هذه السجالت وجود مرجعية قانونية إللزام المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه القوانين بالعمل بموجبها، وجهة 

 في احدى المجاالترسمية سواء وزارة أو مؤسسة تتابع عملية التسجيل 

 

بشكل عام فان هذه السجالت يشوبها نقص في شمول التسجيل وفي دقة وجودة المعلومات المسجلة، في نفس الوقت ال يتم 

تحديثها عادة في الوقت المناسب إال أن يحتاج المواطن الى خدمة في هذا المجال، وهذه السجالت في الدول النامية بحاجة 

 خاصة من ناحية سن القوانين والتشريعات وتنظيم عملية التسجيل واجراءاتها بدقة وشمولية مقبولة. الى تطوير مستمر،
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