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الدراســــية األقاليمية األوىل احللقة ١٩٥٢ عام أوتــــاوا يف ُعقــــدت
ذلك وبعد املتحــــدة. رعتهــــا األمم اليت اإلحصائــــي، بالتنظيــــم املعنيــــة
التنظيم املتحدة دليــــل األمــــم ١٩٥٤، نشــــرت عــــام يف أي بعامــــني،
ثانية حلقة دراســــية يف أوتاوا ُعقدت ،١٩٧٣ ويف عــــام اإلحصائــــي.
من الثانية الطبعة كانت ،١٩٨٠ عام وحبلول معنية باملوضوع نفســــه.
بشأن دراسة التنظيم اإلحصائي: دليل وُنشــــرت بعنوان جاهزة، الدليل
ا. وبعد املتصلة اإلدارية واملســــائل الوطنية اإلحصائية األجهزة تنظيم
جبودة معنية دراســــية حلقة بلدان يف عــــدة طلبت عقدين بنحــــو ذلــــك
الدويل النقد صندوق كل من برعاية عــــام ١٩٩٩ يف ُعقدت البيانــــات
عام ١٩٨٠. الصادر الدليل من مستوفاة طبعة إصدار املتحدة، واألمم
املجلــــد املعنون، هذا املتحدة األمــــم الطلــــب، أعدت هلذا واســــتجابة
اإلحصائية الوكاالت تشــــغيل الثالثة: الطبعة اإلحصائي، التنظيم دليــــل

وتنظيمها.
أعدها وثيقة إىل تستند الدليل من الثالثة الطبعة فإن بعيد، حٍد وإىل
كان طرفه االستشــــارية اخلربة لتقــــدمي اتفاق مبوجب ريــــنت جيكــــوب
الشؤون االقتصادية واالجتماعية إلدارة التابعة اإلحصاءات شعبة الثاين
شعبة من األوَّيل للوثيقة موظفون باالستعراض وقد قام املتحدة. باألمم
من بكل أعضاء بلدانــــًا ميثل إىل فريق حتريري باإلضافــــة اإلحصــــاءات
الدويل. وفيما النقد املتحدة وصنــــدوق لألمم التابعة اللجــــان اإلقليمية
شــــعبة نظمتها خمتلفة دراســــية حلقات يف فرادى الفصول ُقدَِّمت بعد،

اإلحصاءات.
هذا يف املقَترَحة التدابري تنفيذ أن إىل نشــــري مبكان أن ومن األمهية
ناحية، فمن االختالف. كل خمتلفني اجتاهني أحد ميضي يف قد الدليل
أخرى، الوثيقة واحدة بعد هذه إليها تدعو اليت التدابري تعتمد أّال ينبغي
إّال يف مفعوله يفعل ال منها ألن كال واحدة اعتمادها كحزمة بل ينبغي
ينبغي االعتراف أيضًا أخرى، ناحية ومن التدابري. من غريه مع تناسق
الدليل هذا يف الواردة املبــــادئ تنفيذ يف الراغبة الوكاالت معظم بــــأن

أن والواقع واحدة. مرة كلها بتنفيذها هلا وضع يســــمح يف لن تكون
فقط، واحد جمال على التركيز يف يتمثل قد بلد عمل ألي ج أحكم
وعلى اإلحصائي. املكتب اليت يؤديهــــا الرئيســــية الوظائف إدارة مثل
ضوء - على بنفســــه إحصائي مكتب كل حيدد أن ال بــــد حال، أيــــة
الطبعة إليها هذه تدعــــو مبادئ من ســــيطبقه ما - بلده حالتــــه وحالة

الدليل. من
األوىل باملســــودة رينت مســــامهة جيكوب لوال فإنه أخرى، ومــــرة
خارقًا ميثل جهدًا عمله إن املجلــــد. هذا ُيكتب أن أمكن ملــــا الكاملــــة
التعقيد. هذا مشــــاريع مبثــــل من حاولوا إجناز إّال قدره حق يقــــدره ال
بول تشــــونغ، من مؤلف حتريــــري جملــــس املســــودة اسJتعرض وقــــد
أبو وحسن تشــــارومبريا، وغست لونغفا، يســــرِفرا، وســــفيني وميغيل
لتحســــني عديدة اقتراحات هؤالء وقد قدم كارســــون؛ وكارول لبده،
إىل تقريــــب النص بــــرودي إىل جيســــون مقترحات وأدت املســــودة.
إعداد يف اإلحصاءات شــــعبة موظفي من العديد وســــاهم القّراء. أفهام
هم: خاص، بوجه الذكر يستحقون ثالثة هناك أن إّال املسودة النهائية،
إىل باإلضافة وقدَّمت املســــودات األوىل إنتاج َمت نظَّ اليت مي، أجنيــــال
العملية، وســــابني مراحل كافة يف االقتراحات الفنية من العديــــد ذلك
وأصدرتاها. النهائيــــة املســــودة َمتا َنظَّ اللتان ِهنغ وإيزابيــــال فارشــــربغر
هو تكنولوجيا املعلومات“، إدارة ”عمليــــة املعنون والفصل الســــابع،
من النسخة النهائية عن إّال أن املسؤولية جاك آرثر. عمل مثرة باألساس
عاتق على تقعان إســــقاطات أو أخطاء أية عن واملســــؤولية الدليل هذا
بشأن النهائية اختذا القرارات اللذين فريس، دي وفيلِّم هاِبرمان ِهرمان

وبنيتها. حمتوياا
ديساي نيتني
العام األمني وكيل
واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة
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مقدمـــة

الوكاالت تشــــغيل الثالثة: الطبعة التنظيــــم اإلحصائــــي، دليــــل إن
كبري (أ) مهــــا: أساســــيني، مجهورين إىل ه موجَّ وتنظيمهــــا اإلحصائيــــة
لإلحصائيني العاجــــل كبريًا القريب يف ســــيصبح (أو من اإلحصائيــــني
مهمة على باإلشــــراف املكلفون و(ب) وزمالؤه؛ إحصائية) وكالة يف

الرمسي. اإلحصاء
رؤســــاء للــــوكاالت، ملتزمون بوصفهم املراكز، هذه شــــاغلي إن
األساســــية املبادئ يف يتجســــد باســــتمرارية تقليــــد رمسيــــًا وعاطفيــــًا
ينشــــئون فإم بأدوارهم، هؤالء قيــــام وعند .١ الرمسية لإلحصــــاءات
يف االبتكار وُيحفِّــــزون الوكالة، عن الصــــادرة باحلقائق ثقــــة اجلمهور
اليت املهنية اآللية مستــــه نفســــي جو وجود على عون ويشــــجِّ وكاالم،
من احلكومة وخياطبون كًال اجلودة، معايري على احلفاظ بدوا ميكن ال
للقياس القابلة اجلوانب أساس على بلدمها حالة بشــــأن اجلمهور وعامة
توفــــري القيادة عن املســــؤولني ألجل الدليل ُصمَّم ولذلــــك، ــــي. الكمِّ
إىل وباإلضافة اجلماهريية. وعن احلفاظ على الثقة اإلحصائيــــة للوكالة
يدفع الذي الســــبب فهم جمرد َيَوّدون ملن مفيدًا الدليل يكون قد ذلك،

ا. تعمل اليت بالطريقة تعمل أن إىل ما إحصائية وكالة
اإلدارات أي الوطنيــــة، اإلحصائيــــة املكاتــــب الدليــــل ويتنــــاول
الرمسية اإلحصاءات املنشــــأة جلمع املختلفة، األوضاع ذات احلكوميــــة
وخمتلف األحجام بشــــىت توجد املكاتب وهــــذه وإعالــــا. وتفســــريها
معرفته ينبغي ما اإلحصاءات بشأن كل جيمع عام وبعضها األشــــكال.
شــــديد اآلخر وبعضها البلد. يف واالجتماعية العمليات االقتصادية عن
النشــــاط أو وحده، عــــن النقل جبمع إحصاءات يكتفــــي التخصــــص،
بارزة مبكانة حيظــــى وبعضها أو الزراعــــة وحدهــــا. وحــــده، املصــــريف
والبعض أساســــي. قانون مبقتضى التحديــــد كل حمددة جــــدًا وهويتــــه
اهليئة أساســــًا إلعالم وُمنشــــأ أخرى منظمات داخــــل موجود اآلخــــر
احلجم عناصر إذا اســــتثنينا أننا إّال األم. للمنظمــــة اإلداريــــة احلاكمــــة
ال ختتلف اإلحصائية املكاتــــب أن وجدنا والنطــــاق العمليــــات وجمــــال
من وال املتوقع ومسلكها األساســــية حيث مهمتها من كثريًا بينها فيما
وحتوهلا اخلام، البيانات تعــــاجل فجميعها عليها. املنطبقة القواعد حيــــث
النـزاهة وجتعل عملياا، على املوضوعية وتطبِّق املعايري إىل إحصاءات،

لبقائها. شرطًا واملوضوعية واحلياد
التالية: املجاالت تغطي الدليل حبيث الثالثة من الطبعة تبويب وجرى
والسياســـات اإلحصائي، وللنظام اإلحصائية للوكاالت العامـــة املبادئ
املســـتعِملني، واحتياجات املجيبـــني، ومبعاملة البيانـــات جبمـــع املتعلقـــة

للتعميم. توجيهية ومناذجهما، ومبادئ ومبادئ التنظيم واإلدارة

الواقع قد ألنه يف مســــرودة، قصة وكأنه الدليل ُيفَتَرض قراءة وال
أية أن تراعيها ينبغي عناصر تشــــمل مبثابة قائمة مراجعة ليكون ــــم ُصمِّ
بفضلها اليت الطريقــــة تصوِّر أمثلة وجمموعــــة ناجحة وكالــــة إحصائية
اليت ميكن بالعوامل وقائمة معيَّنة، منطية سياقات يف املبادئ ميكن تفعيل
آخر؛ وليكون تطبيق على ما تطبيق بتفضيل الوكالــــة موظفي تقنــــع أن
ميكن ال احللول بعض تفضيل رغــــم أنه مفاده حتذيرًا املطاف ايــــة يف
أن التحديد، ينبغي وجه وعلى األحوال. صاحلًا لــــكل منها أي اعتبــــار
املجاالت هذه يف حازمة الدليل توجيهات واضحة رغم تقدمي أنه ندرك
هم البلد يعيشــــون يف من بطابعها الفريد وأن بلد كل تتســــم احلالة يف
املجلد. وهلذا هذا يف جدوى التوجيه املعروض يقرِّرون الذين وحدهم
إّال احلاالت. لكل ذه الطبعة ملِزمًا جاء ما يكون أن ميكن ال السبب،
املذكورة األمثلة بفضل به، ُيسترَشــــد هاديًا يكون أن الدليــــل ميكن أن
بضعة يبني أن ميكن كمــــا األمثلة، هذه من للتعلُّم والطرائــــق املقترحــــة
وسياق واملكان حمكات الزمان على صمدت قد أا يبدو عامة مبادئ
واالحتياجات االقتصادية، والتنمية والسياسة القانوين، والسياق التقاليد
يكون كله فإنه ذلك حتقيق يف ينجح أن ر للدليل وإذا ُقــــدِّ والتوقعــــات.

منه. املرجتى اهلدف حقق قد

بعدم تتســــم من الدليل فإا من مرونة الطبعة الثالثة الرغم وعلــــى
.٢ السابقتني الطبعتني شأن ذلك يف شأا معيَّنة، جوانب التســــامح يف
بعدم وموظفيه اإلحصائيــــني كبري من الدليل الثالثــــة الطبعة إذ توصــــي
احلقائق طرائق مجع املعنيــــة يف األطراف ِقَبل من تدخل بــــأي الســــماح
أو إعالــــا للجمهور يف أســــلوب أو صورة إحصاءات، يف وجتميعهــــا
على احلفاظ ضــــرورة على مرارًا تؤكد وهي اإلعــــالن. ذلك توقيــــت
أن اإلحصائية، إذ الــــوكاالت جتمعهــــا اليت املعلومات وحرمــــة ســــرِّية
الوكالة لدى وديعة باعتبارها املعلومات اإلفرادية عن معاملة التقاعــــس

فعَّال. على حنو الوكالة هذه عمل دون حيول اإلحصائية

هلا يســـبق مل وموارد قدرات لديه جديدًا جيـــًال اآلن هنـــاك إن
املكاتب اإلحصائية مســـؤولية رئاســـة حتمَّل وقد نفســـه جيد مثيل،
جيد قد مبســـؤوليته اجليل هذا يفي وعندمـــا هذا. يف يومنـــا القائمـــة
املمارسات سيما السابقة، ال املمارسات ســـجالت متمثًال يف العون
اإلحصاءات فيها ُتنشأ اليت البيئة أن إّال طيبة. نتائج عن أسفرت اليت
من بدرجة التغيُّـــر تواصل بـــل التغيُّر، أصاـــا قـــد وُتنشـــر الرمسية
الكلي. وبعض للتطبيق قابلـــة غري الســـابقة معها اخلربة باتت العمق
وهناك يصدَّق. ال مبعـــدل ومتضي بالتكنولوجيا مدفوعـــة التغيُّـــرات
واملؤسسية. والقانونية االجتماعية عن البدع تولدت أخرى تغريات
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ـــن وحتسُّ الوفرة، زيادة عن تتولد أخرى تغيُّرات هنـــاك ومـــع ذلك،
أي استخدام يف تطوره يفوق استخدامًا التعليم، واســـتخدام املعرفة

اإلطالق. على سابق
مبثل شــــيئًا اإلحصاء من الناس توقَّع أن قبل من حيــــدث أبــــدًا ومل
الوسائل هذه مثل قبل من أبدًا لإلحصائيني تتوافر مل كما الكثرة، هذه
هناك مثل كان أن قبــــل من أبدًا حيدث ومل متنــــاول أيديهم؛ الــــيت يف
نتائج ويف توحيد اآلخــــر من كل يتعلم أن يف الرغبــــة من القدر هــــذا
موزعة املكاســــب هذه أن ال يعين وهذا دوليــــًا. توحيدًا التعلُّــــم هــــذا
توترات وجود يوحي بعدم ال كما طريقة ممكنة، بأفضل أو بالتساوي
ففي الصعوبات. بعض هناك أن فيه شــــك أيضًا. ومما ال وأزمات بل
تربط أن املعتاد مــــن كان اليت القوية الصلــــة اهتزت احلاالت، بعــــض
أوهى اليوم باتــــت الصلة وهــــذه احلكومــــات بوكاالــــا اإلحصائية؛
تراجع قد اإلحصائية الــــوكاالت وبعض املاضي. يف عليــــه كانت ممــــا
التكنولوجية مل تعكس التغيُّرات أا ترى منها مث أداء كل لتقيِّم املاضي

أعاله. املشار إليها واالقتصادية
أساســــًا إىل م تقــــدَّ اإلحصــــاءات الرمسيــــة كانــــت الســــابق، ويف
التجارة، ووزارات جلــــان التخطيــــط وإىل واملاليــــة، الصناعــــة وزارات
والنقل وزارات الزراعة الكلمة، وهم مبعىن التقليديني املســــتعملني وإىل
تشمل صارت حبيث املســــتعملني، كتلة كربت فقد اآلن، أما والعمل.
االجتماعية، والرعاية واإلســــكان، الطبيعية، بالبيئة الــــيت ُتعىن اإلدارات
تســــتخدم ذلك، إىل وباإلضافة والطاقة. والعدالة، والتعليم، والصحة،
يضارع نطاق نطاق على املكاتب اإلحصائية األعمال الكبرية شركات
ســــبيل (على العام اجلمهور يســــتعملها كما احلكومات هلا، اســــتعمال

احلكومية). املساءلة لقياس املثال،
بدرجة األقطار فيما بني املقارنات إىل إجراء االندفاع شاع وقد
ففي ذلك دليل ١٩٥٤. صياغة احلال عند كان عليه ما كثريًا تفوق
األنشطة تصنيفات قبيل من اليت اليوم، ا املعايري املسلَّم كانت احلني
نشوئها مرحلة يف تزال ال املهنية، الســـلعية والتصنيفات والتصنيفات
وكأا الوطنية املكاتب اإلحصائية إىل تَـــِرد حاٍل كل على وكانـــت
النقيض من وعلى اخلرباء الدوليـــني؛ من قلة قليلـــة من ُمنَّزل شـــيء
املعاصرة. اخللف املعايري يف صياغة الوكاالت اشـــتراك شـــاع ذلك،
للمكاتب متـــروكًا الدولية املعايـــري وضـــع كان ســـنة، ٥٠ وقبـــل
الوكاالت فيه أمرًا تشارك أصبح فقد اليوم، أما الدولية؛ اإلحصائية

كافة. اإلحصائية
غالبًا إليها الدافع كان اليت الذكر، السالفة اخلصائص واســــتلزمت
املعايري حتديث اإلحصائيــــني، عمل خارج نطــــاق مســــتجدة تطورات
اليت اخلربات الســــابقة الوقت نفســــه إىل يف االهتمام إيالء مع القدميــــة
األجدر الصعوبة كانت رمبا اإلحصائية. والواقع أنه املكاتب اكتسبتها
يف يضعوها أن لإلحصائيني اليت ينبغي العديدة الصعوبات بني بالذكــــر

املتعيَّن من كان تزدهر باالستمرارية وإن منظمة إدارة حسبام صعوبة
بالتغيُّر املتواصل. تتسم بيئة يف تتطور أن

التالية: الرئيسية املستجدات ُتدِخل الدليل من املنقحة النسخة وهذه
عملية بوصفها اإلحصائية إىل العملية االهتمام من املزيد • إيالء
املنفصلة املؤسســــات من عددًا بوصفها ال نظامًا، وبوصفهــــا
املجادلة فإن ولذلك، تنســــيقية. أجهزة بينها فيما تربط الــــيت
١٩٨٠ قد دليل يف بــــرزت املرَكَزيــــة والالمرَكَزية اليت بــــني
لتعزيز لألساليب املتاحة شاملة إمجالية نظرة اآلن يف اندرجت

التنسيق.
العشــــرين الســــنوات كثريًا يف ازداد بينما أنه املســــلَّم به مــــن •
وتوافر العصرية املادية التجهيـــزات استعمـــال تيّسـر املاضيـــة
تكنولوجيـــا إدارة ُتعد احلاســــوب، بأســــرار امللمني املوظفني

خاص. وجديرة باهتمام األمهية بالغة مسألـــة املعلومـــات
من اليت الكربى اإلحصائيــــة للمشــــاريع التخطيط ُنظم باتت •
تنفيذها وبــــات أفضل فهمًا اآلن قبيــــل التعــــدادات مفهومــــة

تفصيلي. حبث إىل تعد حباجة ولذلك مل أيسر،
بني الصلة على بــــارزة للتركيز مكانة هناك الطبعة، هــــذه يف •
التركيز وهــــو واملســــتعِملني، واملجيبني اإلحصائية املكاتــــب
أيضــــًا مزيد من التركيز وهناك .١٩٨٠ يف دليل نشــــأ الذي
األساســــي اهليكل يف ا تتمتع الــــيت التنســــيقية الســــلطة على
ونظام املشــــَتَركة التصنيفات قبيــــل مــــن عناصر اإلحصائــــي

أدوات التكامل. من وغريمها االقتصادية، احلسابات
خالف الطبعتني على الدليـــل، من الطبعة الثالثة تســـتهدف •
املستعِملني من الفئات املختلفة معاجلــة شــواغل السابقتيــن،
القائمة للفروق نتيجة الفئات تلك تلــَزم اليت واإلحصــاءات

بينها.
أمر املثالية احللول بأن الناجحة اإلحصائية الوكالة تســــلِّم وأخريًا،
ُتخلق عند للتطبيق الصاحلة املحكمــــة العملية احللول عســــري املنال وأن
فصل تاٍل كل أن والواقع من الُنُهــــج. ج كل وعيوب ميزات تــــوازن
يف ذلك يتحقق ميكن أن ال احلال، وبطبيعة التوازنات. هذه مثل سيبيِّن
األهداف لبلوغ ســــعيًا العوامل خمَتلف ألن طريقة تقدير األحوال، كل
جمموعة ُتَقدِّر وكالة أن ولكل والزمان. املكان حســــب املمكنة ختتلف

تقديرًا حصيفًا. ا تنفرد اليت الظروف
ينبغي أن التدابـــري بـــأن الناجحة اإلحصائيـــة تســـلِّم الوكالـــة كمـــا
إذا وحىت متناســـقة. كحزمة ُتعَتمد وإمنا بعد أخـــرى واحدة ُتعَتمـــــد ال
من فإن وعيوـــا، مزاياها حســـب األمر يف بـــــادئ ُقيَِّمـــت املبـــــادرات
التنظيمية بالتدابري عالقتها حيث األمر من اية يف عليها احلكم الواجـــب

األخرى. واإلجرائية
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توفــــر لكــــي الوطنيــــة اإلحصائيــــة املكاتــــب توجــــد  - ١
خيتص األعمــــال، فيما وجمتمع واحلكومة اجلمهــــور لعامــــة املعلومــــات
والبيئية. واالجتماعيــــة والدميغرافيــــة االقتصاديــــة مــــن املياديــــن بــــكل
املعارف ولتبـادل املجاالت هذه يف عنها للتنمية غىن ال املعلومات وهذه

وشعوبه. بني دول العامل فيما والتجارة
على بعيد، إىل حٍد الوطنية، اإلحصاءات جودة تتوقف - ٢
البيانات تقدمي على واملجيبني اآلخرين واملؤسســـات تعاون املواطنني

اإلحصائية. إىل الوكاالت املوثوقة املناسبة
ال بد الرمسيـــة، اإلحصـــاءات يف اجلمهور لكـــي يثـــق - ٣
أساســـية ومبادئ ِقَيم اإلحصائيـــة جمموعة الوكالـــة تكـــون لدى أن
واملناَســـَبة االســـتقالل تشـــمل املبادئ وهذه اجلمهور. حتظى باحترام

املجيبني. حقوق احترام عن واملصداقية، فضًال
لإلحصاءات األساســــية املبادئ يف مدوَّنة املبادئ هــــذه - ٤

.٣ الرمسية
٤ االستقاللية - ألف

ميثل واسع، نطاق على به إن الوضع املســــتقل، املعترف - ٥
وألداء وظيفتها املصداقيــــة الكتســــاب ضرورة اإلحصائية للــــوكاالت
اجلودة الرفيعة ذات املفيدة املعلومات من ســــلس تدفق توفري يف املتمثلة
تتولَّد من املصداقية اليت وبدون السياسات. وصانعي اجلمهور من لكل
بيانات ِدَقة يف الثقة املســــتعملون يفقد الشديدة قد درجة االســــتقاللية
مقدمي رغبة تقل أيضــــًا ورمبــــا البيانات، وموضوعيــــة هــــذه الوكالــــة

طلبات الوكالة. لتلبية التعاون يف البيانات
طبيعتها، اإلحصائية، حبكم الوكالــــة تكون أن وينبغــــي - ٦
السياسات. وصنع اإلنفاذ بأنشطة تقوم اليت احلكومة عناصر عن متميِّزة
القيام احتمال أنه ما يبدو حىت تتحاشى وأن تكون نزيهة أن ينبغي كما
واإلبالغ والتحليل اخلاصة باجلمع بعملياا بالتالعب سياسية ألغراض
أغراض خلدمة اإلفرادية تكشف عن اهلويات بيانات احتمال تسليم أو

إنفاذية. أو تنظيمية أو إدارية
يلي: ما باالستقاللية تشمل املتصلة واخلصائص - ٧

أو املحلَّلة أو املجموعة البيانات نطاق على املهين القرار سلطة •
وتكرارها؛ البيانات تلك املنشورة وحمتوى

والتشغيليني؛ الفنيني والتقنيني املوظفني وترقية اختيار سلطة •

اإلحصائية الوكالة خارج العامة السياسات اعتراف مسؤويل •
إجازة دون اإلحصائية املعلومات خيتص بإعالن فيما بسلطتها

مسبقة؛
تتيح الــــيت املؤهلــــني واملوظفــــني اإلحصائيــــني كبــــري ســــلطة •
واهليئــــات العامة عن احلكومية أمــــام اهليئــــات التحدث هلــــم

إحصائيات الوكالة؛
بيانات إلعــــالن مســــبقًا املحددة الزمنيــــة باجلــــداول التقيُّــــد •
اهلامة املؤشــــرات بيانات من وغريها االقتصاديــــة املؤشــــرات
مبواعيد اإلعالن يتالعب مبظهر من جمرد الظهــــور التقاء ولو

سياسية؛ ألغراض
املعلومات اإلحصائية إعالن بني الواضح التمييز علــــى اإلبقاء •
تفســــريًا املعلومات الكبار هلــــذه احلكومــــة أعضــــاء وتفســــري

سياسيًا؛
بإعالن دوري متواتر، بشكل القيام، ع تشجِّ تعميم سياســــات •
كي للوكالة اإلحصائية الربامج من املستمدة الرئيســــية النتائج
وغري واإلنترنت اإلعالم وسائط طريق عن اجلمهور إىل تصل

الوسائل. من ذلك
عندما الوطين، جملس األحبــــاث ٢٠٠٠، ســــلَّم عام ويف - ٨
الثانية الطبعة احتادية: إحصائية لوكالة رة املقرَّ كتب املبادئ واملمارسات
Principles and Practices for a Federal Satistical Agency:)

اإلحصائي: للنظام التالية األساسية باألهداف ،(Second Edition

اإلجابات؛ محاية سرِّية •
من كاهل علــــى الواقع العبء مــــن احلــــد األدىن إىل التقليــــل •

اإلجابات؛ يقدمون
عرب باالتســــاق املناســــب االهتمام يســــتلزم مما ضمان الِدقَّة، •
اإلحصائي القياس فضًال عــــن الزمن، اجلغرافية وعرب املناطــــق

البيانات؛ يف الواردة لألخطاء
البيانات بإصدار مما يستلزم االهتمام التوقيت، ُحســــن ضمان •
فيما اهلامة التغيُّرات تعكــــس لكي إليها احلاجة لزمت كلمــــا
وقت ممكن بأسرع البيانات تعميم عن فضًال دراســــته، جتري

مجعها؛ بعد العملية الناحية من
اليت البيانات بتحســــني االهتمام يســــتلزم مما املناَســــبة، • ضمان
ألجل اختاذ اجلارية احتياجام تلبية على املســــتعِملني تساعد

اإلحصائية الوكالة تأسيس - أوًال
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من اآلجلة االحتياجــــات توقُّع فضــــًال عن والتحليل، القــــرار
البيانات؛

ومظهريًا، واقعيًا باحلياد، االهتمام يستلزم مما املصداقية، إجياد •
السياسي. عن التحكم ومظهريًا، واقعيًا وكذا االستقالل،

وضع من انطالقــــًا اإلحصائية الوكالــــة تعمــــل ولكــــي - ٩
وأولوياا. والواقع أهدافهــــا كيفية حتديد معرفة يلزم قوي، اســــتقاليل
كبري أن حيددها بــــد ال أولوياا وأن ،٥ القانــــون حيددهــــا أهدافهــــا أن
يبدو. البســــاطة فيما شــــديدة األهداف تكون ما وغالبًا اإلحصائيــــني.
ألوضــــاع الوكالة اإلحصائية م املنظِّ القانون ينص ســــبيل املثال، وعلى
اإلحصائية املعلومات مجع يف واجباته تتمثل وجود مكتب، على الكندية
والعامة واالقتصادية واالجتماعية والصناعية التجارية باألنشطة املتصلة
.٦ ونشــــرها املعلومات وتبويبها تلــــك اختزال ويف وحالــــة الشــــعب،
ُأعدت عامة استراتيجية رؤية يف ذكر، يف كندا اإلحصائيني كبري أن إّال
مجلة تشــــمل األجل املتوســــطة الوكالة أولويــــات أن ،١٩٨٩ يف عــــام
وبقطاع اخلدمات باملقاطعات املتعلقة اإلحصاءات بينها من إحصاءات
أما الرؤية الوكالــــة؛ مســــؤولية القانون ويبني وبالعلــــم والتكنولوجيا.
ملا كبري اإلحصائيني يقدمه تفسري أفضل متثل فهي العامة االســــتراتيجية
املتصور الطلب ضوء على املتوســــط األجل أن تفعله الوكالة يف ينبغي

الطلب. ذا للوفاء الالزمة والشروط
يتصل ولذلك خدمات، وكالة هي اإلحصائية الوكالــــة - ١٠
الرؤية تبدأ وهلذا السبب، بأهدافها. ال ونتائجها، اســــتقالهلا بأســــاليبها
أن نواتج يف شك مثة وليس .٧ املناَسبة التنظيمية مبوضوع لألمور العامة
أن بد ال أا أي النطــــاق، وطنية تكون أن جيــــب الوكالــــة اإلحصائية
أن جيب أننا إّال واقتصادها. الدولــــة جمتمع قطاعات كافة على تنطبــــق
املادية القيود، عن نتساءل أن ”املناَسبة“. كما جيب معىن عن نتساءل

”املناَسبة“. حتقيق سعي إىل أي اليت حتّد من والنفسية،
املناَسبة - باء

باســــتمرار تســــعى أن اإلحصائيــــة ينبغــــي للــــوكاالت - ١١
التوقيت حســــنة دقيقة معلومات م تقــــدِّ لكي بياناا ُنُظــــم حتســــني إىل
مشــــكلة هناك أن إّال العامــــة املتغيِّرة. السياســــة الحتياجات ومناســــبة
أســــرع مبعدل تتغيَّر قد اهتمامات السياســــة أن هــــي هــــذا الصدد، يف
الشــــواغل أحد نشــــوء إن اســــتيعابه. اإلحصائي النظــــام مما يســــتطيع
كموضوع مث للفضول، مثري ينشأ أوًال كأمر فهو وقتًا طويًال؛ ال يتطلب
السياسات. صنَّاع لدى جوهرية ذات أمهية كمســــألة وأخريًا للنقاش،
له يعمل مل ”اقتصاد جديد“، وجود فإن مســــألة املثال، ســــبيل وعلى
األوىل للمرة السطح ظهرت على حســــابًا، قد التقليديون اإلحصائيون
ويف الصحف صفحات على العشــــرين القرن من مطلع التســــعينات يف
سنوات، ثالث أو غضون سنتني ويف اجلماهريية. الصبغة ذات املؤلفات
وفيما املتقدمة، من البلدان يف عدد سياسية أولوية املوضوع هذا أصبح
اإلحصائيون قد كان إذا مــــا البحث مســــألة على بســــاط ُطِرحت بعد

بلدام. وإذا من بلد لكل اإلمجايل املحلي الناتج صحيح بشكل قاسوا
إىل احتمال يفضي جديد، حبثي برنامج إنشاء بّرر الشاغل قد هذا كان
الداعمة والبيانات االقتصادية للحسابات اجلاري النظام عن االستعاضة
يسفر عقودًا، لكي تكن إن مل سنوات، األمر قد يتطلب فإن األساسية،

جمدية. قياسات عن الربنامج هذا مثل
من الرغم فعلى اخلدمات. بقطاع يتعلق مثــــة مثال آخر - ١٢
مسألة لكي تصبح ســــنوات ســــنتني أو ثالث جمرد تطلَّب قد األمر أن
شــــاغًال وظائفه - ونوعية وإنتاجيته شــــكله - أي اخلدمــــات قطــــاع
األساسية الدولية التصنيفات إعداد عملية اســــتغرقت يًا، ِجدِّ سياســــيًا
وإقرارها وقبــــول تلك التصنيفات ذلك القطاع بيانات جلمع الالزمــــة
اإلحصائية الوكاالت معظم أن والواقع الزمان. من عقد على يربو ما
جتريب مرحلة يف العشــــرين القرن تســــعينات اية حىت تزال ال كانت
قطاع معقولــــة مع بطريقة التعامــــل مــــن نها متكِّ تشــــغيلية ُأطــــر عمــــل

اخلدمات.
مبشــــكلة االعتراف أن على هذيــــن املثالني يســــتَدل من - ١٣
لتوظيف الالزم الوقت من بكثري أقصر وقتًا يســــتغرق املشــــكالت من
على للمقارنة قابلية املقاييس لتحقيق أو لقياس مداها الالزمة الوســــائل
اليت اإلحصائية الوكالــــة فإن التفــــاوت، هلذا ونظرًا الــــدويل. الصعيــــد
بصورة تصبح أن ميكن للمقام مناسبة الدوام على جاهدة لتكون تسعى

التغري. السريعة األولويات إزاء مناسبة غري ِردة مطَّ
معاجلة اإلحصائية الوكالة حتــــاول املجدي أن من ليس - ١٤
املوضوع الربنامج تنفيذ وقت حيني فعندما عارضة. ُيرتأى أا شــــواغل
عدة تغيَّر قــــد السياســــي جدول األعمال يكون الشــــاغل هذا ملعاجلــــة
عندما اإلحصائية، الوكالة على من املتعيَّن ســــيكون أنه والواقع مرات.
الشــــواغل لتفصل فرز تقوم بعملية األولوية، أن ذات اخليارات ُتبَحث

الدائمة. الشواغل عن العارضة
على الوكالة صعــــب األولويات، إحــــدى حتدَّدت - مىت ١٥
شــــواغل السياســــة البادي يف التغيُّر بنفس ســــرعة تعدهلا اإلحصائية أن
حتديد عند باحلكمة نتذرع أن مبكان األمهية من جيعل وهذا ما العامة.
وجهة يف احلاصلة بالتغيُّــــرات الِدقَّة وجــــه على وأن نتنبــــأ األولويــــات
عناصر أربعة اإلحصائيني على وينطوي ختطيط كبري السياسات العامة.

هي: هامة،
تكفي للتكيُّف العمومية من درجة على تكون ابتداع برامج •
العامة؛ السياسات وجهة يف الطفيفة التغيريات مع بسهولة

يســــمحان تأهب حالة وخلق من القــــدرات رصيــــد تكويــــن •
الوكالة بأداء اإلخالل من طــــوارئ دون يتوقَّع ال ما مبعاجلــــة

٨؛ املعتاد اإلحصائية
موظفي جعل تســــتهدف البشــــرية للموارد سياســــات وضع •
وظائف إىل وللنقــــل للتكيُّف قابلــــني اإلحصائية الــــوكاالت
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يف حتدث اليت التغيريات فعَّــــال يواجهوا بشــــكل لكي أخرى
الوكالة؛ برامج

اإلحصائية مع الوكاالت التقنيــــة واألفكار املعلومات تقاســــم •
استحداث ُيحفِّز على أن ميكن التقاســــم هذا ومثل األخرى.

وتعميمها. وحتليلها البيانات جلمع مبتكرة أساليب
كبريًا اإلحصائية قدرًا مينح الوكالة القدرات هذه تأمني - ١٦
تغيُّر عن الناشئة املشكالت مع التكيُّف إىل الرامية حماولتها يف القوة من

األولويات.
ُينصح كبري االجتماعــــي، باالضطــــراب تتســــم بيئة يف - ١٧
حكومة يرّد على الضروري أن من كان إذا مرنًا بأن يظل اإلحصائيني
كما ينبغي املوارد. وختصيص للتخطيط تستعمل املعلومات اإلحصائية
تتضمن تفاصيل أكثر اليت التحديد الشــــديدة املســــوح يتحاشــــى أن له
متوقَّع حنــــو غري على تتغيَّر قد السياســــات مراعاة أن مع مــــن الــــالزم،
فإن ذلك، إىل وباإلضافة للمقام. املسوح هذه مناسبة درجة من حيّد مما
اليت املســــائل عن على معلومات مســــبقة احلصول الضروري للغاية من
بالتغيُّرات واعيًا اإلحصائي يكون لكي أنفسهم، السياسة صنَّاع تؤرِّق
حجم كان ومهما السياســــي. األعمال جدول أولويات يف الوشــــيكة
قدرًا اإلحصائيني كبــــري ال بد أن ميضي صغــــريًا، اإلحصائي املكتــــب
على يلم لكي احلكوميني املســــؤولني بصحبة كبار الوقت مــــن معتــــربًا

الوشيكة. بالتغيُّرات الالزم النحو
الوكالة يكون رئيس أن ال يكفــــي ذلك، إىل باإلضافــــة - ١٨
الوكالة الوعي يشمل أن يتعيَّن إذ التغيُّرات. بتلك الذي يلم هو وحده
الثالثة الطبعة يف كبرية مساحة املوضوع هلذا خصصت ولذلك بأسرها؛

الثالث. يف الفصل سيما ال الدليل، من

املصداقية - جيم
أن وهو أال اإلحصاءات، علــــى مؤثر خاص ظرف مثــــة - ١٩
لكي تصبح للتكرار تكون قابلــــة جيب أن اإلحصائية نتائــــج األنشــــطة
يكرر أن الواقع يف ميكنــــه ال املســــتعِمل للتصديق، ولكن قابلة بالتــــايل
على جاهدة تعمل أن اإلحصائيــــة للوكالة ينبغي النتائج. وهلذا، تلــــك
على هجوم أي إزاء بالغة حساسية توجد وهلذا أيضًا، املصداقية؛ تعزيز
الوكالة نواتج مبوثوقية اجلمهور إميــــان بفقدان املصداقيــــة وإزاء التلويح

اإلحصائية.
التشــــدد بالغة تكــــون أن بــــد للوكالــــة اإلحصائيــــة ال - ٢٠
وأســــاليب البيانات، يف مجع تتحقق أن ينبغي اليت باملعايري يتعلق فيمــــا
تبث أن بد ال ذلــــك، على وعالوة النتائــــج. معاجلتهــــا، واســــتخالص
الوقت يف التمســــك مع اجلودة النـزوع إىل موظفيها يف نفوس الوكالة
الشــــعور على الدوام يتعزَّز الطريقة، وذه الرفيعة. املعايري بتلك نفســــه
جيدة ٩. ومراقبة إنتاج نواتج جيدة وأساليب عن متولِّد ُينَتج ما بأن

بث إىل احلاجة على التنظيمية العواقب من عدد يترتــــب - ٢١
العمليات جبودة املستعملني كافة إقناع إىل واحلاجة اجلودة إىل النـزوع

يطمئن املثــــال، فإنه مما ســــبيل وعلى الوكالة. ا تأخذ اليت اإلنتاجيــــة
الوكالة ا تأخذ الــــيت األســــاليب تعريض دوريًا جيري أن املســــتعملني
إليها تتوصل اليت االســــتنتاجات ُتعَلن وأن اخلارجي للتقييم اإلحصائية
الوطنية احلســــابات جودة كانت مهما أنه إّال للنقاش. وُتطَرح الوكالة
مقنعة تبدو قد افتراضات إىل يســــتند تقدير من بقية املُعَدة تبقى حتمًا
إىل العارية احلقيقة هــــذه بالضرورة. وإبالغ األدلة تســــاندها ال ولكن
يســــيء بالتايل أن ميكن الذي بالتعســــف، االنطباع يولِّد قد اجلمهــــور
يدرك حمنك أن حملِّل أي بوســــع يكون وســــوف اجلهاز. باقي إىل مسعة
يفرضه الذي املطابقات االفتراضات على ضوء نظام هذه تأثري حــــدود
غري اجلمهــــور بطريقة إىل هذا وكيفيــــة إبالغ العمل املحاســــيب. إطار
بنشاط تشجع اليت البيئة سيما يف ال عميق، تفكري إىل حيتاج أمر ضارة

علنيًا. حبثًا األساليب حبث على
كيفية هــــي املصداقيــــة مناقشــــة يف األساســــية - املســــألة ٢٢
عليه سابق جزء من املعلومات على اإلحصائي النظام جزء من حصول
اجلودة مبعيار اإلخالل بعــــدم تامًا إميانًا مؤمن وهو اإلنتاج سلســــلة يف
وجود من بد ال اجلودة، علــــى من احلفاظ وللتيقن العملية. خــــالل يف
اإلطالق روح على تذوي أّال الذاتية. إذ ينبغي العناصر دقيق من مزيج
أساليب ممارسة دائمًا ينبغي كما الوكالة، موظفي بني الشــــائعة اجلودة
القوة من تكون - اليت واملوازنــــات أي الضوابط والرقابــــة - التفتيــــش
بتصحيح هذه جتنبها وتسمح ميكن اليت املقبلة األخطاء تكشــــف حبيث

باتقائها. أو األخطاء
بطريقة يتفاَعل اإلحصائيــــون عندمــــا املصداقيــــة تعــــزَّز - ٢٣
األســــئلة اليت املمكنة على اإلجابــــات ألفضل تضمــــن توفري املجيبــــني
تعين األســــئلة“ ”أفضل وعبارة الوكاالت اإلحصائية. عليهم تطرحها
دون الرمسية اإلحصائية للوكالة معلومات من يلزم ما إتاحة ينبغــــي أنه
عدم عن الالحق أو االســــتعمال من املجيبني خشــــية عن ناتج تشــــويه
عدم أنه ُيتصور ا ناتج عمَّ تقاعس ودون املسح، أسئلة فهم قدرم على

خلصوصيتهم. أو لوقت املجيبني الوكالة مراعاة

املجيبني معاملة سياسة - دال
من أسهل الفقرات الســــابقة املبيَّنة يف األهداف ِذكر إن - ٢٤
وتعتمد لتحقيقها. وحيد أســــلوب يوجد ال األهداف وهذه حتقيقهــــا؛
أساسية من عناصر مؤلف مزيج على اآلن حىت املجرَّبة األساليب كافة
من لتثبيط مهة أو االمتثال لفرض الالزمة القانونية الصكوك هي: أربعة،
لتشجيعهم على األخالقي املجيبني إحساس وخماطبة العصيان؛ يف يفكر
على والقيام استعماهلا؛ يســــاء املعلومات لن أن إىل وطمأنتهم التعاون؛

احلوافز. من متنوعة جمموعة بتقدمي البلدان، بعض يف رد، حنو مطَّ
األكرب الشاغل هي اإلفرادية املعلومات سرِّية رمبا كانت - ٢٥
إقناع يف بعد تنجح مل اليت اإلحصائية يؤرِّق املجيبني. والوكاالت الذي
ميكنها املطلقة ال بالســــرِّية تتمتع إليها املقدمة املعلومات بــــأن املجيبــــني

معلومات. من جتمعه ما الوثوق جبودة
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استنتاجات
يف قدرا وجمتمعها شــــؤون حكومتها يف امللحوظ ومنوها وإســــهامها وجودها مربر ويكمن خدمية. منظمة اإلحصائية الوكالة ُتعترب
جهدها تعديل على اإلحصائية الوكالة قدرة من أسرع بشكل تتغري أن ميكن األولويات أن إّال اهلامة. القضايا املعلومات حلل على توفري
اخلطرية املشكالت باكتشاف هلم ما يسمح والصالت البصرية من نفاذ لكبار موظفيها أن يتوافر فإن من املهم السبب، وهلذا اإلنتاجي.

عابر. أمر جمرد يكون يعدو أن أنه ال يتبني قد عما ومتييزها
من صلة مســــتعمليها وتنشــــئ صفوف تبث املصداقية يف لكي اإلحصائية للمنظمات جدًا أمر ضروري االســــتقاليل القوي والوضع
السياسات، صنع وأنشطة ناحية، من وتعميمها، اإلحصائية وحتليلها مجع املعلومات بني دائمًا التمييز وينبغي املتبادلني. والثقة االحترام

وإعالا. املعلومات جبمع االشتغال عند يلتزم احلياد اإلحصائيني أن لكبري وينبغي أخرى. ناحية من
اجلمهور يتقبل ولكي عملياا الداخلية. وسالمة اإلحصائيني، والتبويب اجلمع سالمة عملية تكفل أن اإلحصائية بد للمنظمات وال

التالية: الشروط تلبية بد من ال اإلحصائية، الوكالة موظفو ويتشجع السالمة هذه
املنطقية؛ الناحية من سليمة العملية تكون أن •

باإلحكام؛ متسمة اليت تنتجها اآللية تكون أن •
عامة؛ ملناقشة التفتيش نتيجة ختضع وأن والعملية، مواصفات اآللية على التفتيش يتاح أن •

جديدة. أي بيئة ومع املستجدة الظروف مع والتكيُّف النماء على معًا القدرة ولآللية للعملية تتوافر أن •
الوثوق مبقدورها يكون لن املجيبني من إليها املقدمة للمعلومات املطلقة الســــرِّية ضمان قادرة على الوكالة اإلحصائية تكن وما مل

خطر. يف الوكالة مصداقية جتمعها، بل ستكون اليت املعلومات جبودة

كي اإلحصائية للوكاالت القانون مينحها اليت الســــلطة - ٢٦
املجتمع قطاعات كافة مل تكن جمدية مــــا تكون لن املعلومات تلتمــــس
تبذل جهدًا اليت الوكاالت تكون أن فمــــن املألوف التعاون. راغبــــة يف
قيِّمًا، شــــيئًا معلومات يعترب من يقدمونه ما املجيبني بأن إلقناع شــــاقًا
وتقدير، احترام اإلحصائية حمل املعلومات لتقدمي الوقت املمنوح وبــــأن
يكون أن وينبغي االستجابة. درجات بأعلى حتظى اليت الوكاالت هي
عيبًا اإلحصائي العمل يف املنخفضة ُتعد أن معدالت االستجابة واضحًا

وتعميمها. البيانات مراجعة يف اإلمهال شأن يف ذلك شأا جسيمًا
(انظر عســــرية مهمة ميثل البيانات بتقدمي املجيبني إقناع - ٢٧
الرغم وعلــــى بالتفصيل). املســــألة هــــذه تعرض حيــــث ،١٢ الفصــــل
خيتص فيما الكبــــري مردوده املســــعى هذا يف للنجــــاح فإن ذلــــك، مــــن
يكون املكتب أن ينبغي الصدد، هذا ويف عامة. اجلودة بصفة بتحسني
اهلامشية املتكبدة اإلضافية بني النفقات للصلة مدركًا الوطين اإلحصائي
لإلحصاءات العامة اجلودة على ناحية، وتأثريها من التعاون، لتحســــني
يف أخرى عوامل وضع أيضًا من بد ال أنه أخرى. إّال من ناحية املتولَّدة،
النفقات اهلامشية عائد يكون معدل املثال، قد ســــبيل وعلى احلســــبان.
من حتســــني املتولد العائد معدل من أعلى املراجعــــة لتحســــني املتكبدة

.١٠ االستجابة معدالت

وحدة اإلحصائية بكافـــة املكاتـــب توجـــد أن بـــد ال - ٢٨
من جزًءا الوحـــدة هذه تكون وقد املجيبـــني. للتفاعل مع خمصصـــة
كافية أمهية املسألة هلذه تكون قد للمكتب، أو امليدانية التابعة املنظمة
مبســـألة احلصر وجه على ُتعىن أبرز وحدة ذات وجود إنشـــاء لتربير
معاملة بسياسات املعنية الوحدة وأهداف املجيبني. معاملة سياســـات
وضمان االستجابة معدالت زيادة على املســـاعدة يف تتمثل املجيبني
هذه موظفي إعداد من بد وال برغبتهم. للمعلومـــات املجيبني تقدمي
باســـتعمال املعلومات، املتعلقة األســـئلة جييبوا علـــى لكـــي الوحـــدة
وكالتهم. تتخذه الذي العام واملوقف األسئلة، ا تعامل اليت والعناية
اللباقة إىل املفتقـــر املتحرش أو مبظهر الظهـــور يتحاشـــوا أن وعليهم
منصفني يكونوا أن هلـــم بد وال القانـــون، بنصـــوص االستشـــهاد يف
املعيشية. ولألسر األعمال معاملتهم لشـــركات يف طريقة ومتســـقني
ُينصح كبري املجيبني، مـــع العالقات يف متصورة أزمـــة وإذا ُوجـــَدت
يكون بتكليفه شخصًا مســـتواه، على املســـألة بأن يعاجل اإلحصائيني
املنظمة. وقد يف ممكن مســـتوى أرفع إىل لريفع التقارير ثقته موضـــع
املستوى هذا يف املوظفني كبري إىل بصورة مباشرة التقارير رفع يكون
ا تنظر اليت اجلدية مدى املتقاعســـني للمجيبني يبيِّن سليمًا أســـلوبًا

املسألة. هذه الوكالة إىل
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٩ رقم امللحق ،١٩٩٤ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الوثائق الرمسية انظر: ٣

يف: وكذا الثاين، املرفق يف إضافية معلومات ومثة اخلامس. الفصل ،(E/1994/29)
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Constance F. Citro, Eds., Principles and Practices for a Federal Statistical
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للقانون أوىف شـــرح علـــى لالطـــالع الثـــاين، الفصـــل هـــاء، انظـــر: الفـــرع ٥

اإلحصائي.
ا املعمــــول والصيغــــة .Government of Canada, Statistics Act of 1918 ٦

تشمل الشــــمالية، وآيرلندا العظمى لربيطانيا ويف اململكة املتحدة ذلك. عن ختتلف ال اآلن
Framework Document: Office for National يف حتددت حســــبما املكتب، وظائف
بلدان ولدى واالجتماعية. االقتصادية اإلحصــــاءات مجــــع ،Statistics (London, 1996)

ونيوزيلندا - صيغًا أفريقيا، وجنوب وباكستان، وإســــرائيل، أســــتراليا، بينها - من عديدة
املكتب. عمل خيتص بنطاق فيما عامة مماثلة

وهم مالئم بســــبب غموضه. غري ”املناَســــبة“ مصطلح أن املؤلفني يعتقــــد بعض ٧

”األولويات“. حتت عنوان املناَسبة مسألة أن ُتناَقش يفضلون
املســـاعدة هو اإلحصائية الوكاالت من عدد يف املشـــهودة اخلربات آخر لعـــل ٨

الكامن األلفية“ ”فريوس مسألة ملعاجلة األعمال شركات تأهب قطاع مدى حتديد على
القائمني من فريقًا تأهب حالة الكندية يف اإلحصاء هيئة أبقت احلاسوبية. وقد الُنظم يف
حمسوبة يومًا ٩٠ مدة يف ما حٍد إىل صعب موضوع معاجلة بوســـعهم الذين باملســـــوح
حنو املشمولة بالعيِّنة األعمال عدد شـــركات أّال يتجاوز شـــريطة النهاية، إىل مــن البداية

شركة. ألفي
اإلحصاء األســــترايل، وهيئة مكتب (مثــــل اإلحصائية الــــوكاالت بعض تذهــــب ٩

املتعلقة التوجيهية مبادئها وضــــع حّد إىل النيوزيلندية) اإلحصاء وهيئة الكندية، اإلحصــــاء
الداخلية. احلاسوبية شبكتها على أو شبكة اإلنترنت على مواقعها باجلودة على

I.P. Fellegi and A.B. Sunter, “Balance between انظــــر:  ١٠

different sources of survey errors”, in Bulletin of the International
Statistical Institute, Proceedings of the Thirty-ninth Session of the ISI

.(Vienna, 1973)

احلواشي
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اإلحصائي النظام - ثانيًا

أســــئلة اإلحصائي، ُتطَرح النظام تنظيــــم يف النظر عنــــد - ٢٩
األســــاس هو وما رئيســــه؟ اإلحصائي؟ ومن هو النظام هو ما قبيل: من
ومن النظام؟ رئيس تصرُّف ســــالمة يضمن الذي ومن للنظام؟ القانوين
الترتيبات يتناول هذا الثاين والفصل النظام؟ يدفع تكاليف تشغيل الذي
على ســــبيل التدليل يتناوهلا ولكنــــه كخيارات، املطروحــــة املؤسســــية
الترتيبات أن الواضح ومــــن التوصية. على ســــبيل ال اإلمكانيات علــــى
والترتيبات التطبيق يف جنحت اليت الترتيبات تنقســــم إىل فئيت املؤسسية
بظروف ترتبط للعوامل النسبية األمهية أن هلا النجاح، إّال يتحقق مل اليت

حدة. على بلد كل
الوطين اإلحصائي للجهاز املناســــب التنظيم يلزم بينمــــا - ٣٠
أداء ذلك يف أخرى عوامل أيضًا تسهم والفعالية، حتقيق الكفاءة ألجل
اإلحصائية السياسة مشــــكالت أن ُيعتقد األحيان، ويف غالب اجلهاز.
وســــائل الواقع يف يســــتلزم حلها ولكن تنظيمية. بترتيبات حلها ميكن
واستعمال املؤهلني، واملوظفني امللهمة، القادرة القيادة قبيل من أخرى،
ولذلك، والعمل الشــــاق. واحلصافة، املناســــبة، والتقنيات األســــاليب
االحتياجات ولكن تلك إعــــادة التنظيم وتلبية احتياجات حتديد ينبغي
يف املبالغة عدم ينبغي كما لتحسني اإلحصاءات؛ كوسيلة يتحقق ذلك

التنظيم. إعادة قيمة
مبســــؤولية مؤسســــة وحيدة يعهد إىل بلد العامل يف - ليس ٣١
صورة يف اإلحصائية توجد النظــــم الرمسيــــة. بل إحصاءاته كافة مجــــع
إىل فيها يعهد بلــــدان السلســــلة هذه وبأحد طريف متواصلــــة. سلســــلة
واألمثلة الرمسية. اإلحصاءات معظم إنتاج مبســــؤولية وحيدة مؤسســــة
هذا يف حىت أنه إّال واملكســــيك. وكندا، أســــتراليا، تشــــمل ذلك على
الرمسية بعض اإلحصاءات جبمــــع يعهد املتواصلة السلســــلة من الطرف
بالزراعة أو تكــــون متعلقة قد اإلحصاءات وتلك أخرى. جهــــات إىل
السجل أو الضرائب إىل معلومات إحصائية مستندة العمل أو البيئة، أو
األمريكية املتحدة الواليات كانت ورمبا احليوية. واإلحصاءات املــــدين
به بلد فهي املتواصلة، السلســــلة من اآلخر للطرف متثيــــًال األكثر هــــي
الغالب جهودهــــا يف تكرِّس الــــيت اإلحصائية الــــوكاالت مــــن العديــــد
أو ”مركزي“ نظــــام إىل اإلشــــارة فإن وبصفة عامة، معيَّنة. ملواضيــــع
ذاك أو هــــذا الطرف إىل قريب نظــــام إشــــارة إىل مركــــزي“ هي ”ال

املتواصلة. السلسلة من طريف الطرف
النظم أنواع ملختلف وافيًا حتليًال أدناه الفرع ألف يعـــرض - ٣٢
مشكالت ظل يف يعملون يزالون ال من إىل أساسًا ه وهو موجَّ اإلحصائية.

احلكومة. أجزاء ببقية وصلتها وتنظيمها، وكالتهم، مبركز تتعلق

اإلحصائي النظام هيكل - ألف
الوحيدة املؤسسة - ١

اإلحصائي، التنظيــــم من دليــــل الطبعــــة األوىل تصــــف - ٣٣
النظم أنواع مــــن نوع بأا الوحيدة املؤسســــة ،١٩٥٤ عــــام املنشــــور

إن: بقوهلا وذلك اإلحصائية،
احلكومة داخل إدارة إنشاء هو النظام هلذا املميَّز ”... الطابع
١١ لإلحصــــاء االجتماعــــي واالقتصادي خمطط وتشــــغيل لتنظيــــم
جتمــــع املعلومــــات اإلدارة وهــــذه كلــــه. بالبلــــد املتصــــل املنســــق
مع تتعاون ذلك، إىل وباإلضافة ... وتبوا وتنشــــرها اإلحصائيــــة
اإلحصــــاءات اإلدارية تبويب على األخــــرى اإلدارات احلكوميــــة

.١٢ املتخصصة“ واإلحصاءات
١٩٥٤ دليل يوردها الشكل التنظيمي اليت هذا - وميزات ٣٤

تشمل ما يلي:
مركز واحد؛ يف النادرة القوى البشرية املتخصصة حشد •

واحد؛ مكتب الربامج داخل تنسيق •
لتشغيله؛ النادرة الفنية والدراية النادرة املعدات حشد •

والتحرر واحلياد للجودة ضمانًا املؤسسة على التعرف سهولة •
السياسي. التدخل من

من النوع هلذا ١٩٨٠ صيغة أكثر عمومية دليل ويــــورد - ٣٥
التايل: النحو على أنواع النظم اإلحصائية،

إذا كان مركزيــــًا اإلحصائــــي الوطين اجلهــــاز ”... يكــــون
وعملياا اإلحصائية الربامج إدارة من اجلزء األغلب عن املسؤول
يف اإلحصائيني كبري يرأسها بذاا، مستقلة وحيدة حكومية وكالة
أخرى إدارات إىل إيفاد موظفني تشــــمل أن ميكن واملركزية البلد.
على جغرافيًا تظل منفصلــــة وحدات إىل معيَّنة مهــــام تفويــــض أو

.١٣ املركزية“ للسلطة تابعة ذلك من الرغم
١٩٨٠ دليل يقول أعاله، املبيَّنــــة امليزات إىل باإلضافــــة - ٣٦
اإلحصائية املواد أن ُتؤَّمن أيضًا للمســــتعملني واألكفأ املناســــب من إنه
التعدادات على املجيبني وحيــــد وإن من مصدر مليادين خمتلفة الشــــاملة
سيما مكتب وحيد، ال مع التعامل هلم أن من املناسب جيدون واملسوح
إىل أن الدليل ويشري االزدواج. بشــــأن كانت الشــــكوك تساورهم إذا
التبويبات املالئمة إنشاء األســــهل من جيعل املركزي التنظيمي الترتيب
أحيانًا الــــيت تتطلبها املتقاطعة البيانــــات وصفائف واألحوال للحاجــــة



١١

”الوارد“ فضًال سرِّية محاية أن الدليل ويضيف شــــواغل املســــتعملني.
وأكثر أيسر الوحيدة الوكالة حتققها عندما ”الصادر“ تكون سرِّية عن
الدليل يقول وأخــــريًا، وكاالت. عدة حققتها لــــو مما للتصديق قابليــــة
بني التوازن يقيــــم املكتب أن هذا مثل األيســــر علــــى يف اخلتــــام إنه من
اخلدمة ينســــق أن أي املختلفة، اإلحصائية دة للميادين املحدَّ األولويات
نظام متكامل إىل احلاجــــة على لذلك التايل ويشــــدد التعليق بأســــرها.
الكايف التمويل وجود وبافتــــراض االجتماعي واالقتصادي؛ لإلحصــــاء
كانت هذا مىت حتقيق األيسر من يكون النظامني لكال والقيادة القادرة

خارجية. وليست داخلية التنسيق مشكالت
هي ليســــت اليوم القائمة الظــــروف أن الواضــــح - مــــن ٣٧
بعض وتتصل دليــــل ١٩٨٠. وضع عند قائمــــة كانت اليت الظــــروف

يلي: مبا احلني ذلك منذ املستجدة التغيريات
بتكلفة منخفضة الطباعــــة ومعدات التجهيزات املادية توافــــر •

لتشغيلها؛ الالزمة الفنية الدراية وشيوع نسبيًا،
يف وتوافرها الرياضية/اإلحصائية التقنيات إىل التوصل ــــر تيسُّ •
املشكالت على بيسر لتطبيقها مسبقًا معبأة حاســــوبية برامج

وحتليل البيانات النظامي؛ بالتقدير املتعلقة
تدريس العلوم جمــــال يف املتقدمة يــــة األخذ باألســــاليب الكمِّ •

االجتماعية؛
الدراسية؛ املناهج عوملة •

العامليــــة، والالســــلكية الســــلكية االتصــــاالت جمــــيء •
اإلنترنت إىل العاملي الصعيد على الوصول يف ذلك إمكان مبــــا

واستعماهلا؛
اإلحصاءات استعمال يف درجة تطور ملحوظة زيادة حدوث •
على أن طلبهم يعين الــــذي األمر تطور مســــتعمليها، ودرجة

اآلخر؛ هو ازداد قد املتكاملة اإلحصاءات
النســــيب الرخص رغم العام، القطاع موارد على الضغط زيادة •

البيانات؛ خزين ومرافق احلاسوبية التدرجيي للمرافق
١٤ الوظائف بعــــض مســــؤولية مطرد، بنقل حنو على • القيــــام،
اإلحصائية، بالوكاالت احلصر ســــبيل على مقترنة كانت اليت
اخلاص؛ القطاع مؤسسات إىل املركزية، وغري منها املركزية
ليس وهذا دوليًا، للمقارنة قابلة بيانات إلنتاج زيــــادة الضغط •
األقطار، بني املشتركة الترتيبات إطار إنتاجها يف على قاصرًا
ازدياد عدد أيضًا بســــبب بل األورويب، االحتاد قبيل من الــــيت

اجلمركية. الوحدة وكيانات التجارة احلرة كيانات
معظم تزال البيئــــة، ال يف التغيــــريات احلادثة هذه رغــــم - ٣٨

قائمة. ١٩٨٠ دليل يف املبينة املركزية ميزات
التغيريات، هــــذه كانت ما إذا ُتقــــّرر أن حكومة - لــــكل ٣٩
الترتيبات يف جذري تغيري إىل باحلاجة الوطين، توحي السياق يف جمتمعة

اليت للظروف التامة املراعــــاة مع وذلك حىت اآلن، الســــائدة املؤسســــية
التايل التحذير تؤيد األحوال الراهنة أن يبدو أنه إّال احلكومة. ا تنفرد

دليل ١٩٨٠: يف الوارد
داخل ا املضطلـــع األنشـــطة نطـــاق يف إن التعديـــالت ...”
رفيع معّينًا قرارًا سياســـيًا تقتضي ومداها الوطين اإلحصائي اجلهاز
إصدار أيضًا تتطلـــب قد بل املركزية، احلكومـــة تتخـــذه املســـتوى
بنتائج حتليل كليًا يتأثر حيتمل أن ال القرار ومثل هذا خاص. تشريع
السابقة، املمارسات ذلك يف أن تؤثر املحتم ومن موضوعي للبدائل.
وحجمها، احلكومة وهيكل اإلدارات، بني فيما القائمة واملنافسات
بد ال هذا، عن وفضًال ذلك. إىل وما والشخصيات، التقاليد وتأثري
الوطين اإلحصائي اجلهاز تنظيم يف تغيريات حمتملة أية النظر يف عند
وذلك التغيري، حيدثها قد اليت األجل القصري العطل تقييم حاالت من

الطويل“. األجل يف املتحققة باملكاسب باملقارنة
مؤسسة أكثر من - ٢

بالنظم يتعلــــق فيما ميزتــــني ِذكر علــــى العــــادة جــــرت - ٤٠
وفكريًا، فعليًا قريبة، اإلحصائية الوكالة كون هو الالمركزيــــة. أوالمها
ح ُيرجَّ احلالة، هذه ويف العامــــة املواضيعية. بالسياســــة املعين املكتب من
تدرك العامة وأن السياسة الحتياجات اإلحصائية الوكالة تستجيب أن
وحسبما اإلحصائيني. بكبري الثانية امليزة وتتعلق الوشيكة. االحتياجات
فيما خيتص عظمــــى أمهية اإلحصائيني لكبــــري فإن هــــذا الدليل، يشــــري
النظام ويف واألخالقية. الفكرية القيادة وبتوفري املؤسسة، بتحديد ثقافة
على املؤسسة أو رئيس الوكالة قبل من خيار سيئ يؤثر ال الالمركزي

مباشرًا. تأثريًا األخرى الوكاالت ثقافة
أنواع ثالثة بني ١٥ الدليل من األوىل الطبعة فرََّقت لقــــد - ٤١

يلي: فيما تتمثل الالمركزية للنظم
ويتمتع املوضوع، مركزيًا حســــب ال ُمنّظم إحصائــــي نظــــام •

التنسيق؛ بسلطة
إىل ويفتقر املوضوع، حسب مركزيًا ُمنّظم ال إحصائي نظام •

املركزية والتنسيق املركزي؛ الرقابة
حد ولديه املوضوع، حســــب مركزيًا ال ُمنّظم إحصائي • نظام

التنسيق. أو الرقابة من أدىن
وهو يف أمكن. كلمــــا األول النوع حتاشــــي املتعيَّن من - ٤٢
من حفنة طلب يف هوجــــاء ســــريعة وزيادة تارخيية حادثة مثرة الغالــــب

الكمية. للمعلومات احلكومية الوكاالت وغريها من الوزارات
من تلك الثاين بالنوع باألخذ ُيلزم ال القانــــون رغم أن - ٤٣
توفري على قادرًا النظــــام هذا مثل يصبح أن متامــــًا املمكن من الُنظــــم،
يعمل ذلك، من النقيض وعلــــى مركزي. ال نظام يف الفعَّــــال التنســــيق
الفعالية عندما حيقق قد ال إّال إنه مســــتقر قانوين إطار يف الثالث النظام
واملنافسة الغرية أو حاالت القيادة مباالة ال بسبب الفعلي يفتقد التنسيق

بني املؤسسات. فيما



١٢

بالالمركزيــــة املتعلقــــة الســــابقة  املالحظــــات تتصــــل - ٤٤
ُتعين املركزيــــة اليت اإلحصائيــــة الوكالة خــــارج الواقعــــة باملؤسســــات
كل عن ذلك اإلقليمية الالمركزية وختتلف مبجاالت مواضيعيــــة معيَّنة.
الالمركزية الشكل من وهذا متنوعة. أشكاًال تتخذ قد االختالف، وهي
كفاءة ومدى تتعلق بالتنســــيق. معيَّنة مشــــكالت على أيضًا ينطوي قد
شيء كل نأخذ عندما حٍد بعيد، إىل يتوقفان وفعاليتها الالمركزية هذه
البلد حجم على غالبًا يتوقف وهذا الوطنية. الظروف على االعتبار، يف

االحتادية. الُنظم يف هو احلال احلكومي، مثلما اهليكل حجم أو
وإن كان أساسيان، شــــكالن الالمركزية من النوع هلذا - ٤٥
ويتألف معــــًا. الشــــكلني من مزيج يتمثل يف عديدة بلــــدان يف احلــــال
مستويني يف أحيانًا توجد إقليمية، إحصائية مكاتب من األول الشــــكل
كليًا خيضع ولكنه املحافظة)، ومســــتوى املنطقة مســــتوى (أي تراتبيني
الُنظم أحيانًا ُتدعى الُنظم وهــــذه املركزي. اإلحصائي املكتب لســــلطة
عادًة اإلقليمية املكاتــــب دور ينحصر الشــــكل، هذا ويف ”الرأســــية“.
أحد يكون ما وغالبًا املركزي. يأمر املكتب حســــبما البيانات مجع يف
باالقتران البلد، حجم هــــو النظام هذا مثل إنشــــاء إىل الداعية العوامــــل
ميضي أن الُنظم هذه مثل يف للتنسيق شبكات االتصال. وينبغي بتطوير
لتدريب كافية مــــوارد املركزي للمكتــــب أن تتوافر بشــــرط بسالســــة

اإلقليميني. املوظفني
باإلضافة اإلقليمية، للمكاتب يكون احلاالت، بعض - يف ٤٦
مثلما للتعميم، كمراكز هام دور البيانات، مجع عن مسؤولة كوا إىل
اإلقليمية تقوم املكاتب أستراليا، حالة ويف وفرنســــا. يف كندا احلال هو
ولذلك، فإن معيَّنة. إحصائية إىل جماالت الوطنية بالنســــبة املراكز بدور
وتعميم عــــن تبويب مســــؤول (ملبورن) فيكتوريا يف الكائن املكتــــب

بأسره. البلد يف اخلدمات عن قطاع إحصاءات
اإلقليمية، الالمركزيــــة أشــــكال من اآلخر الشــــكل يف - ٤٧
حصري بشكل أو مباشــــر بشــــكل خاضعة اإلقليمية املكاتب تكون ال
وغالبًا للبلد. اإلدارة اإلقليمية من جزًءا تكون بل املركــــزي، للمكتب
هذا يف مثال شــــهري ومثة االحتادية. احلكــــم يف أنظمة هــــذا حيدث مــــا
اإلحصائي بني املكتــــب التعــــاون أن جند حيــــث أملانيا، هــــو الصــــدد،
إىل يســــتند الواليات حلكومات التابعة اإلحصائية واملكاتب االحتــــادي
البيانات، مجــــع بشــــأن اتفاقات على قائم ب نظام مركَّ إىل بعيــــد حــــد
هو ذلك على آخر مثــــال ومثة أخرى. ومســــائل واملعايــــري اإلحصائية،
مشكلة يكون التنســــيق بالضرورة ال األنظمة هذه مثل سويســــرا. ويف

يف الُنظم يكون أصعب نســــبيًا مــــن حتقيقه رمبا حتقيقه أن إّال رئيســــية،
الُنظم. تلك يف املطلوبة اجلهود أكرب من يتطلب جهودًا ورمبا الرأســــية
مكتبها إســــبانيا ذاتيًا يف منطقة مســــتقلة فإن لكل املثال، ســــبيل وعلى
ذاتيًا املســــتقلة املناطق أن إّال اإلقليمية. اإلدارة تديره الذي اإلحصائــــي
اإلحصائية املكاتب بإدارة املركزي النظام ويقوم مقاطعات، إىل م ُتَقسَّ

.١٦ املقاطعة صعيد على القائمة
املميز باالسم االعتراف أمهية - ٣

الذي يعين املركز وبني املركز القانوين التمييز بني جيب ...”
األخرى احلكومية اهليئــــات لدى واإلدارية املهنية الوكالــــة مكانة
من أكثر يهم األخري هو الذي مبعناه املركز أن والواقع واجلمهور.
اجلهاز اإلحصائية أو للوكالة اخلارجيــــة بالقدرة خيتص فيما غــــريه

.١٧ اإلحصائي“
بذاا القائمة اإلحصائيــــة الوكالة تكون أن املعتاد مــــن - ٤٨
ويرفع املركزية احلكومة داخل يسهل متييزها وكالة أا على ا ُمعَترفًا
وبصفة عامة، يف املركز. يعادله شــــخص أو وزير إىل التقارير مديرهــــا
هي إليها أنشطتها اجلمهور ا، وينسب اخلاص مبناها الوكالة تشــــغل
مهيمنــــة مكافئة للوزارة. يئة أو املهيمنــــة بالوزارة يربطهــــا وال ذاــــا
القياسي مؤسســــة إحصائية الرقم فيها ُتِعد اليت البلدان يف فإنه ولذلك،
تلك أعدته قد القياســــي الرقم أن اجلمهور االســــتهالك يدرك ألســــعار

املثال. على سبيل االقتصادية، الشؤون وزارة تعده ومل املؤسسة
داخل التعــــرُّف عليه ميكــــن ككيان ووجــــود الوكالــــة - ٤٩
أن احلســــابات يعين وهذا امليزانية ١٨. يف االعتراف ا يعــــين احلكومــــة
هلا. املخصص واالعتماد املؤسســــة ذكر فيه يأيت بابًا ســــتورد احلكومية
ا توجد احلجم كبري إحصائي نظام لديها البلدان اليت كافة أن والواقع
ُسميت ســــواًء غريها عن مســــتقلة تكون الوكالة مهيمنة، وتلك وكالة
أو مديريات وجود على عديدة أمثلة هناك أن إّال ال. أو ”مؤسســــة“
الصغرية (وبصفة البلــــدان يف الوزارات داخــــل إحدى عامة مديريــــات
على احلرب الســــابقة الفترة خالل هذه املديريات ُوجدت مثل عامــــة،

الثانية). العاملية

التنسيق أدوات - باء
للنظام املعيِّن اهليكل يشغله الذي املوقع عن النظر بصرف - ٥٠
التنسيق. بعض األمر يتطلب املتواصلة، السلسلة على الوطين اإلحصائي

األسباب التالية: بينها من متنوعة، ألسباب مرغوب فيه والتنسيق

األمساء هذه مثل حتمل ال أو مميزة أمساء اليت حتمل اإلحصاءات - املربع ١
وكلما اإلحصاءات. تلك مجعت اليت الوكالة على بالتعرف وثيقًا ارتباطًا يرتبطان واستعماهلا بثقة اإلحصاءات جبودة االعتراف إن
كي للعيان ظاهرة تكون أن للوكالة اإلحصائية، بد ال إّال أنه الثقة. عنصر بسبب املعلومات تقبُّل ازداد بالوكالة، االعتراف اتسع نطاق

املركزية. احلكومة من كجزء املتميزة مكانتها هلا كانت يزداد إذا هذا وظهورها ممكن، نطاق أوسع على االعتراف تكسب
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نتائج فيــــه تكون الــــذي الوطين اإلحصائــــي النظــــام إلجيــــاد •
األقل على قابلة أو للمقارنة قابلة املختلفة البيانات جمموعات
التوافق حتقيق يلزم معقول، على حنو باألخرى منها كل لربط

املعاينة؛ وأطر والتصنيفات والتعاريف املفاهيم بني
كاهل على داٍع بال األعباء إلقاء أو ازدواج اجلهــــود لتفــــادي •
كفء حنو على البيانات بشــــأن مجــــع تلزم اتفاقات املجيبني،
غري احلكومية البيانات ملفــــات ذلك اســــتعمال يف وفعَّال، مبا

اإلحصائية؛
من صورا، يصبح وحتسني الرمسية اإلحصاءات مركز لتعزيز •

وتسعريه؛ التعميم أساليب تنسيق للغاية املفيد
تنســــيق يلزم الــــدويل، الصعيد علــــى البلــــد مصــــاحل • لتمثيــــل

السياسات الدولية.
من كل الفعَّالة يف التنســــيق يتناول أدوات الفــــرع هذا - ٥١
احلوافز تشــــمل األدوات وهذه املركــــزي والنظام الالمركزي. النظــــام
التنسيق؛ بشأا يلزم واملســــائل اليت الفعَّال؛ للتنســــيق الالزمة والروادع
اليت باآلليات املتعلقة واملعلومات ممكنــــًا. التنســــيق جتعل اليت واألدوات
النظامني معًا علــــى تنطبق االمتثال وترصــــد املعلومات انتشــــار تكفــــل
للنظم إّال ال تصلح اليت األدوات بعض وقد ُبيِّنت بأخــــرى. بدرجــــة أو
املركزي. املصرف دور على إمجالية نظرة وأخريًا، هناك الالمركزية.

احلوافز - ١
مفاده د حمدَّ رأي النظــــام وكاالت شــــىت لــــدى إذا كان - ٥٢
ــــق فمن منسَّ نظام من جزًءا تكون حاًال عندما ال أفضــــل ســــتكون أا
جيدة. تشريعات إىل مستندًا كان مهما التنســــيق ينجح أن املرجح غري
اجلزاءات باســــتخدام التنســــيق إنفاذ عــــدم على وحتــــرص احلكومــــات
ينجح شــــيء أّال هذه اجلزاءات ُيرجح مثل توجد وعندما ال القاســــية؛
الواقع يف البيانــــات، هناك مجع بأنشــــطة وفيما خيتص احلوافز. خبالف
تشغيل يف ما إىل تفضيل االســــتمرار وزارة تدفع قد موضوعية أســــباب
إىل الســــابق الذي أجنزته يف العمل إســــناد من بدًال اإلحصائية خليتهــــا

يلي: تشمل ما األسباب وهذه املركزية. اإلحصائية الوكالة
ويف تلبيتهــــا بِدقَّة ميكن ال املســــتعملني بأن طلبات االعتقــــاد •

الوزارة؛ العمل داخل ُأجنز إّال إذا الوقت املناسب
ما متلك ال اإلحصائيــــة املركزية الوكالة بــــأن انطباع وجــــود •
مبجال مكلفة الوزارة أساسًا ألن ومعارف، مهارات من يلزم
للنشاط أنســــب األساســــي هيكلها ألن أو التخصص شــــديد

١٩؛ املعيَّن اإلحصائي
متفرع به الوزارة تقوم الذي اإلحصائي العمــــل بأن االعتقاد •
تواله لو مما أكفأ حنو على بالتايل وُينجز اإلدارية إجراءاا من

الغري؛

تقاســــم دون حال أية على حيول قانوــــا بأن الــــوزارة • إقــــرار
الالزم اجلهد وبأن أخــــرى إحصائية وكاالت مع املعلومــــات
املســــؤولية من نقل املنافع املســــتمدة يتجاوز قد القانون لتغيري

تقامسها. أو
االشتراك يف على الوكاالت تشــــجيع إىل احلوافز الرامية - ٥٣

مما يلي: أيا تشمل أن التنسيق ميكن حسن نظام
االستجابة على الوكالة قدرة حيّســــن الذي املعلومات • تقاسم
تتميز اخلصائص اليت بنفــــس تتميز أا بافتراض اإلحصائيــــة،
واملعايري، (التصنيفــــات، مركزيــــًا املنَتجــــة اإلحصــــاءات ــــا

ذلك)؛ والشمول، وما إىل
تكمِّل اليت اإلحصائية الفنية بالدراية االســــتفادة توفري إمكانية •

بالوزارة؛ اإلحصائية اخللية يف املتاحة الفنية الدراية
ذات اإلحصائية املبــــادرات األولويات يف حتديد يف • اإلســــهام
ُنظم أو يف الســــكان، قبيل تعداد من الــــيت العامة، األغــــراض

الصلة؛ ذات التصنيف
الالزم التأثري لتوفري املشتَركة اإلحصائية األنشطة يف اإلســــهام •

ميزانيتها. لتأمني
العناصر هذه من الوزن النســــيب ألي فإن احلال، بطبيعة - ٥٤
بشأن الوكاالت من وكالة كل ملوقف مدى الزمن ووفقًا على سيختلف
ومســــتعمليها برناجمها إىل بالنظر وذلك املحتملة، التنســــيق فوائد مدى
فائدة من قبيل جمربة يتأثر بأمور ال قرارها أن الظن وأغلب وميزانيتها.
قرارها إن بل االجتماعي واالقتصادي. لإلحصاء متكامل وجــــود نظام
ســــتتعزز، املســــتعملني لدى مصداقيتها بأن القائلة يتأثر باحلجة رمبا ال
املبذولة اجلهــــود أدركوا املجيبني، مــــىت تقبــــل إىل بالنســــبة وكذلــــك
تكون ال احلاالت أغلب ويف الطلبات. ولتبســــيط االزدواج لتحاشــــي
الذي على الفور. إّال أن العامل هذا القبيل واضحة من اليت املكاســــب
شــــعور مســــتعملي على واضح دليل وجود هو حامسًا يكون أن ميكن
البيانات من بطائفة ُزودوا إذا حاًال أفضل يكونون بأم الوزارة بيانات

فعًال. أكرب مما ُيزودون به
فعلي فقـــدان - عن التنســـيق يســـفر األحوال كافـــة يف - ٥٥
فإن املثال، وعلى ســـبيل للتنســـيق. اخلاضعني - الســـتقاللية ومتصـــور
معينة إحصائية خلية يعين ضرورة اعتمـــاد ميكن أن االزدواجية حتاشـــي
كي جتد اآلخـــرون يؤديه الـــذي اإلداري العمـــل اإلحصائـــي أو علـــى
واملســـميات املعايري تكييف يف تعد حـــرة مل أـــا جتد وقـــد معلوماـــا.
األغلبية اعتمدا اليت واملسميات باملعايري تقبل أن إن عليها بل يالئمها مبا
ذلك، ســـيؤدي الرغم من وعلى بالتنســـيق. الوكالة القائمة فرضتهـــا أو
اإلحصائية ممارســـات الـــوكاالت مع ونتائجها اخللية ممارســـات تقارب
مدى عن آجًال، أو عاجًال املستعملني، إن تساؤل إىل ونتائجها األخرى

منسقة. بإجابات بعد فيما هؤالء وسيطالب اتساقها،
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املفيدة اآلليات بعض - ٢
هي األحيان يف معظم نراها اليت التنســــيقية األدوات إن - ٥٦
واســــتعمال وامليزانية. االســــتبيانات على الرقابة من ومزيج املســــميات
حســــب أو غري رمسي، وذلك رمسيًا يكون أن ميكن الضابطــــني هذيــــن
لضمان األجنع معرفة الطريقة إىل التقييم اهلادف وحســــب املتبع التقليد
التنســــيق. بتفاصيل متعلق قانون أيضــــًا هناك يكون قد بــــل االمتثــــال.
صادر قرار األقل علــــى أو قرار سياســــي، ُوجد إذا ما وتتيســــر األمور
تكون معايري التصنيف بأن يقضي باخلدمة املدنية، مســــتوى أرفع على
املركزية. الوكالة اإلحصائية تســــنها اليت املعايري هي الوحيدة الشــــرعية
وســــيطًا بني باعتبارها اإلحصائية تتصرف الوكالة كثرية، بلــــدان ويف
أن مفاده تصور ومثة اإلحصائية املحلية. والوكاالت الدولية املنظمــــات
التصنيفات لتقرير الشرعية واملعرفة ما يلزم من الدولية لديها املنظمات

القياسية.
اإلدارية االستمارات حالة ويف بل االستبيانات، حالة - يف ٥٧
إحدى تتمثل اإلحصائية، يف األغراض استخدام املعلومات تتطلب اليت
قد االســــتمارة تبني أن عالمة إجياد يف لضمان التنســــيق الطــــرق املتبعة
عند املهم ذات الصلة. ومن املركزية اهليئة قبل مــــن وأجيزت ُفحَصت
ــــرًا ُميسِّ باعتبارها املركزية اإلحصائية الوكالة إىل النظر الرقابة ممارســــة
ليس ســــهًال. أمر طريقها. وهذا يف يقف وليســــت عائقًا للمبــــادرات،
مجع أدوات على تصــــادق اليت الوكاالت بني املشــــتركة اللجنــــة أن إذ
وكالة بأي ترتبط وال املجيبني على كاهل الواقع العبء تراقب البيانات
الوكالة ِقَبل مــــن اإلســــهام على ســــبيل ُوجدت قد كانت وإن بعينهــــا
تلك الناس يتصــــور بأن يســــمح هذا ووجودها املركزية، اإلحصائيــــة

كعدوة مسيطرة. تقوم بالتنسيق وليست الوكالة كصديقة
التنســــيق آليات تكون أن من املألوف فإن عامة، بصفة - ٥٨
األحوال كل يف تكون أا إّال رمسيــــة، غري أو رمسية جلان، عن عبــــارة
أن ميكن قرارات إىل والتوصل دوريًا لالجتماع مبا يكفي القياد ســــهلة

التطبيق. املمَثلة موضع األطراف تضعها
أن متلك بد ال مثمــــرًا، اللجان هذه عمل يكون لكــــي - ٥٩
اســــتعمال على تصادق اليت االســــتمارات علــــى للموافقة الصالحيــــة
الدعم تتطلب لألغراض اإلحصائية؛ وهي املستخدمة املســــميات املعينة
املسؤولني ويتعني على السياسي؛ اهلرمي التدرج يف العليا املستويات من
أم يبينوا أن اإلحصائي النظام يف مصلحة صاحبة وزارة أو وكالة بكل

واجبًا ضروريًا. اجلماعية املبادرات يف االشتراك يعتربون
أن تتذكــــر أن اإلحصائيــــة املركزيــــة للوكالــــة ينبغــــي - ٦٠
والوكاالت لــــدى اإلدارات األولويات أعلى متثــــل نادرًا ما شــــواغلها
أا وطاملا التنسيق. مواصلة عبء تتحمل أن ينبغي ولذلك، األخرى.
التعاون، وبروح وعناية جبديَّة للنظام كمنسق وتتحمل مسؤولياا تثابر
الوكالة من بدت إذا أنــــه إّال للنظام. التماســــك توفِّر أن بوســــعها فإن
املشــــتركون يعترب قد الالمباالة أو الصرب نفاد درجات أدىن اإلحصائية

نتائج أية عليه تترتب لن التنســــيقي اجلهد أن دليًال على ذلك اآلخرون
تلزمهم.

الوطين اإلحصائي الس - ٣
عند وجود جملس بدرجة كبرية التنســــيق أن يتعزز ميكن - ٦١
هذه مبثل سابقة خربة لديها ليست اليت للبلدان وطين. وينبغي إحصائي
أية تغتنم أن مفيدًا يكون بأن وجودها قد مقتنعة كانت وإن املجالــــس
فإن شغل املثال، سبيل وعلى الصدد. هذا تســــنح يف قد مناســــبة فرصة
املجلس رئيس ملنصب الوطــــين الصعيد معروفة على معتــــربة شــــخصية
صالحيات وإعطائه املجلــــس لتدشــــني الفرصة يتيح مســــتمرة بصورة
اإلحصائيني أو لكبري املركزيــــة اإلحصائية وينبغي للوكالــــة جوهريــــة.
املكتب تأثري يتعزز وبذلك املنصب، حبكم املجلس يف دور عن البحث
املجلس دور ُيبحث وسوف التنســــيق. بشأن جتري املناقشــــات اليت يف

الثاين. الفصل دال من الفرع بالتفصيل يف الوطين اإلحصائي
واملعايري امليزانيات تنسيق - ٤

هي التنســـيق تكفل اليت القوية امليزانية أدوات - إحدى ٦٢
صالحية املنســـقني الكلية ومنح اإلحصائية لألنشـــطة ميزانية تقدير
ومراعاة حقها اجلودة إعطاء مـــع امليزانية، اعتمادات تلك ختصيـــص
توزيع بصالحية َقة املزودة املنسِّ الوكالة وســـتجد االستجابة. عبء
رغم املعايري، كثريًا فرض عليها األســـهل من امليزانية أن خمصصـــات
اإلحصائية وللوكالة للمســـتعملني شـــيء أفضل أن الواضح من أنـــه
غري اإلحصاءات من جمموعات على احلفاظ ال التكامل، حتقيق هـــو

للمقارنة. القابلة
األوقات، من وقت أي يف يطرح أحد املشــــرعني، - قــــد ٦٣
بلدي“؟ يف الرمسية اإلحصــــاءات إنتاج يتكلف ”كم التايل: الســــؤال
الرّد يكن مل فإذا لإلحصائيني. شؤم نذير يكون أن ميكن السؤال وهذا
ُتخصص أن جســــيمة اقتطاعات ُتجري اليت احلكومة جاهزًا، قد ختتار
قيام احتمال عن غافلة غري متناسبة، حصة املركزية اإلحصائية للوكالة

الكلي. اإلحصائي من النشاط صغري جزء مبجرد تلك الوكالة
واضحــــًا نســــبيًا. يكــــون اجلــــواب البلــــدان بعــــض يف - ٦٤
األوَّلية امليزانيــــة إىل متخصصة أنشــــطة بضعة تكلفــــة إضافــــة جيــــب إذ
به امللتزم الكلي املبلغ هي ذلك وحمصلــــة اإلحصائية املركزية، للوكالــــة
تقدمي األخرى البلدان العديــــد من يف أنه يصعب اإلحصاء. إّال ألجــــل
اإلحصائية األنشــــطة فغالبية اليقني. مــــن درجات درجة بأي اإلجابــــة
ُتدرج ال اليت احلاالت ويف تلك أخرى؛ ووكاالت وزارات يف جتــــري
توجد ال األجهزة لتلــــك املايل البيان يف صراحــــة األنشــــطة تلك فيهــــا
األحيان يلزم غالب ويف تلك األنشــــطة. نفقات لتقدير ا طريقة ُيعتد
اإلحصاءات تكــــون فيها اليت يف احلاالت ســــيما ال واقعي، ”ختمــــني“
املوظفني، ألن ونظــــرًا اإلدارة. عمل حمور وال متثل فرعــــي ناتج جمــــرد
من األنشطة متنوعة طائفة املوظفون الفنيون، سينخرطون يف ســــيما ال
املسَتثَمرة املوارد تقدير على قادرين بالقطع يكونوا لن فإم املتداخلة،
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فكرة النفقات يعطينا تقدير وبينما دقيقًا. تقديرًا ذاته اإلحصاء حبد يف
عليه االعتماد ميكن ال اإلحصاء، ألجل به امللتزم النسيب املبلغ عن عامة

أخرى. سنة إىل من املستجدة التغيريات يف إدراك
املوظفني تنسيب - ٥

التنسيق تســـتبعد اآلن حىت املذكورة التنســـيق أدوات إن - ٦٥
اإلحصائيني شـــؤون وإدارة وخلطهـــم. املوظفـــني تنســـيب طريق عـــن
أساسًا تنطوي وهي فحســـب. بلدان بضعة يف واردة مســـألة احلكوميني
الذي اخليار هو اإلحصائيني كبري يكون وهنا - قادرة ســـلطة منح على
بالعمل يف للشـــخص الســـماح على املصادقة ســـلطة - العني ختطئـــه ال
بالنظام خصائص تكـــون أن وميكن وظيفة إحصائي. يف العـــام القطـــاع
اإلحصائية املدرسة ُتلحق بالوكالة أن ميكن املثال، ســـبيل إضافية. فعلى
أو املدرســـة كانت وإذا املعهد الذي ُيدرم. اإلحصائيني أو ُتدرب اليت
فيه وضع يلبيان يف أنفسهما رمبا جيدان فإما شديد موضع احترام املعهد
تلك األحوال، العام. ويف القطاع عن اخلاص فضًال القطاع احتياجـــات
اليت العام القطاع لوحدات فعلي رئيس اإلحصائيني جمرد كبري يصبح ال
النظر للمهنة اإلحصائية بصرف رئيسًا يصبح بل اإلحصائي بالعمل تقوم

مهارام. هلذه املهنة فيه املنتمون ُيماِرس الذي املكان عن
موظفــــني حصلوا على بفضل التنســــيق يتحقق حيثمــــا - ٦٦
الكثري من يلزم ال املهنية، قد القيــــادة وخيضعون لنفس نفــــس التدريب
أدوات إىل فعًال احلاجة ظهرت وإذا أعاله. املذكورة أدوات التنســــيق
دون بآخر، أو بشــــكل عفويًا ــــح إجيادها املرجَّ القبيل، فمن هــــذا مــــن

املبهرة. الشكليات من أي إىل حاجة
دورية عمليــــات تبادل الوكاالت من عــــدد قــــد أجرى - ٦٧
أكرب. وممارســــات أفكار طائفة هؤالء إىل كوســــيلة لتعريض للموظفني
لوكاالت املخاِطــــب الطرف هــــي اإلحصائية كانــــت الوكالــــة ومــــىت
تلــــك الوكالة ووضعها مكانة املبادالت ُتعلــــي هذه األخرى، البلــــدان
ومل صغري ذلك على نطاق حتقق لو وحىت التنسيق. على وتعزز القدرة
تستحق الثناء، الفكرة فإن البلدان، من قليل نســــبيًا عدد سوى يشــــمل
تستخدمها ميكن أن الدويل. كما مبعىن املجتمع اإلحســــاس تقوِّي ألا
البلدان حالة يف ســــيما حافزًا، ال باعتبارها املركزية الوكالة اإلحصائية

اخلارج. بني الوكالة ونظرياا يف التبادل حدث إذا النامية،
أدوات التنسيق للمنظمة الالمركزية - ٦

أنواع األدوات التنسيقية اليت شىت السابق الفرع عرض - ٦٨
مركزي اإلحصائي ذا طابع النظام يكون عندما أمرها يف النظر ينبغــــي
أمهية ازدادت مركزية النظام ال ازدادت كلما أنه الواضح جلــــي. ومن
يف لالســــتخدام أيضًا أعاله صاحلة املبينة األدوات من وكثري التنســــيق.
اليت ينبغي أهم األدوات أن بيَّنــــت التجربة أن إّال الالمركزي. النظــــام

هي: أمرها يف النظر
أو اإلحصائية، الوكاالت ميزانيــــات يف التحكم على القــــدرة •

حمسوس؛ بشكل يف تلك امليزانيات األقل التأثري على

الســــماح عدم أو الســــماح مســــألة يف التحكم على القــــدرة •
البيانات؛ جلمع بنشاط باالضطالع للوكالة

للنظام اإلحصائي. املطروحة املسميات يف على البت القدرة •
منفصلة هيئة تنفذهـــا ميكن أن التنســـيقية املهام - هـــذه ٦٩
اســـُتخِدَمت ما إذا وحىت العديدة. اإلحصائية الوكاالت إحـــدى أو
وهذا آخر. اعتبار هام هناك يظل الذكر، الســـالفة األدوات الثالث
التحديد، وجه اســـتعمال األدوات. وعلـــى يتعلق بطريقة االعتبـــار
أو بعملية رمسية غـــري بطريقة يتحقق أن ميكن االســـتعمال هذا فـــإن
بني رمسي غـــري اتفاق هناك يكـــون قد األوىل، احلالـــة رمسيـــة. ويف
التنسيقية اهليئة (أو بالتنســـيق القائمة والوكالة اإلحصائية الوكاالت
األدوات استعمال ســـلطة ة ـــقَ املنسِّ للوكالة تكون أن على املنفصلة)
هذا يكون أن ميكن الراسخة اإلحصائية الُنظم الذكر. ويف الســـالفة
تقليد وراء االتفاق كان جدًا حقًا. وإذا فعَّال الرمسي غري االستعمال
سيكون األدوات تلك استعمال مواصلة أجل من الضغط عريق، فإن
فإن األمر ما، حد إىل اجلديدة أو اجلديـــدة الُنظم أما يف جدًا. قويـــًا
لالســـتعمال. أقوى آلية أن تلزم ميكن ذلـــك، إذ خالف يكون قـــد
يف يتمثل للنهج الرمسي، أضعف شكل ومثة الرمسية. العملية هي وهذه
األقوى النهج اجلمهورية؛ أما رئيس أو الوزراء من رئيس أمر صدور
التأثري الصعب من قد يكون وبينما تشـــريعي. إجراء يف اختاذ فيتمثل
النظام مســـؤوليات أعضاء الرمسية، تتضح اآلليات هذه من أي على
أن كما االســـتعمال. موضع اآلليات تلك ُوضعت مىت اإلحصائـــي
باستعمال خيتص فيما بكثري وضع أقوى يف ستكون املنســـقة الوكالة

األدوات. هذه
املركزي املصرف دور - ٧

عشــــرة التاســــعة يف دورا اإلحصائية الحظــــت اللجنة - ٧٠
أن: عام ١٩٧٦ يف املعقودة

يف متثلت شديدة خسائر من قد عانت بلدانًا نامية كثرية ...”
قلل الذي األمر املركزية، اإلحصائية مبنظماا فنيني موظفني فقدان
السياسات ووضع التخطيط عملييت يف املنظمات تلك إســــهام من
العجز الشديد وحاالت هذه اخلســــائر بعيد، فإن حٍد وإىل العامة.
البلدان يف تلك املدربني اإلحصائيني املوظفني أعداد يف بصفة عامة
فيما خيتص األجهزة اإلحصائيــــة وضع لضعــــف انعكاســــًا كانت

العمل“٢٠. من شروط بذلك يتصل املرتبات وما جبداول
بني القائم التفــــاوت أن والواقع تتغيَّــــر. مل هــــذه احلالة - ٧١
العمل، بظروف خيتص فيما املركزية واملصارف اإلحصائية الــــوكاالت
املجال ليس الدليل وهذا التزايد. آخذًا يف يكون قد املثال، على سبيل
اإلحصائية. عمل موظفي الوكاالت حتسني شروط إىل للدعوة املناسب
عليها هذا يشــــتمل اليت بالتنظيم املتعلقة املالحظات أن الكثــــري مــــن إّال
االختالل اجلسيم أوجه استمرت طاملا القول من نافلة تبدو قد الكتاب

من هذا القبيل. اليت
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من بعدد القيــــام تتوىل املركزيــــة املصارف برحــــت مــــا - ٧٢
ميزانية احلكومة فيها تعد اليت مل البلدان يف اإلحصائية الرئيسية األنشطة
من التاريخ الرغم اإلحصائي، على اإلنتاج لدعم املركزيــــة ُتعترب كافية

اإلنتاج. العريق هلذا
إحصاءات عن مسؤوًال املركزي املصرف يكون عندما - ٧٣
فإنه يكلِّف الوكالة الرئيســــية، االقتصادية واملؤشــــرات الكلي االقتصاد
لعدد تتوافر ذلك، إىل وإضافة األساســــية. اإلحصاءات بأمر اإلحصائية
جلمع يســــتعملها املخصصــــة لإلحصاء، وهو ميزانياته الــــوزارات مــــن

متعلقة باألداء. إحصاءات خاصة
من النظام النوع يف هــــذا توجد ال األحيان، معظــــم - يف ٧٤
احلســــابات اليت يقتضيها نظام املعايري هو يوجد ما وكل آلية للتنســــيق؛
يكون قد ال االقتصادية. فبينما السياســــات ُصنَّاع واحتياجات القومية

األجل يف اإلحصائي النظــــام بنمو خيتــــص فيما املثايل احلــــال هو هــــذا
للتطبيق. قابل منوذج مبثابة يكون قد فإنه الطويل،

املصرف بــــني القائم التــــوازن أوجه عــــدم تــــؤدي قــــد - ٧٥
إىل العمل وشــــروط املرتبات حيث من اإلحصائية والوكالة املركــــزي
الصعوبات، هذه ضوء وعلى بصورة ملموســــة. الوكالة قدرة من احلّد
هناك تكن مل إذا بواقع احلال. وحــــىت االعتــــراف احلكمة مــــن يصبــــح
اإلحصائية الوكالة تبتكر أن بد ال إليها التنسيق، يستند قانونية أحكام

باملصرف املركزي. األحباث إدارة رئيس مع واقعيًا ترتيبًا

اإلحصائيني كبري - جيم
كثريًا اإلحصائية] [للوكالة اخلارجية تتأثر القدرة كمــــا ...”
التدرج يف زمالئــــه إىل اإلحصائي بالنســــبة رئيــــس اجلهاز مبركــــز

الالمركزية مقابل املركزية - ٢ املربع
املوضوع: ذا املتصلة املسائل أهم موجز لبعض يلي وفيما اإلحصاء. دنيا مستفيض يف لنقاش والالمركزية موضوعًا املركزية ُتعّد

لإلحصاءات؛ الفعَّال التكامل فرصة حتقيق ازدادت النظام يف قلب التنسيق صالحيات قويت كلما •
من هائلة، بدرجة فعالية، املتوافقة) أشــــد التصنيف وأدوات املســــميات وباســــتعمال ونظريًا، (تعريفيًا، املتكاملة االحصاءات •

بينها؛ توفيق دون املجموعة اإلحصاءات
على قدرته فإن سليمة، وميزانية التنسيق أدوات الستعمال قانونية وصالحية كبرية أعداد املكلَّف بالتنسيق املكتب ساندت إذا •

أعاله؛ الثاين الفصل من ٦ - باء الفرع انظر إىل هذه اإلمكانيات. املفتقر من قدرة املكتب أكرب تناظريًا ستكون التنسيق
قني املنسِّ أن تتوافر لكبري للغاية الضروري يصبح من الثاين أعاله الفصل من باء الفرع تناوهلا اليت األدوات النظام يفتقد عندما •

اهلمة؛ وعلو واالقتدار بالذكاء املتميزين املوظفني على الوظيفي التطور فرص يعرض لكي والقدرة واإلمكانية املكانة
بتقرير احتياجات فيما خيتص لإلحصائيني أمهية ذا الالمركزية النظم العامة يف السياسة من حمللي الفعلي أن يكون القرب • ميكن

عن السياسة العامة؛ املسؤولني ملتطلبات لالستجابة ُسُبًال وجدت مركزية ُنظم على أمثلة ُتوجد أنه إّال العامة. السياسة
املؤسســــات حجمها. أما ازداد كلما مقِنَعة وظيفــــي تطوُّر فرص علــــى إجياد املركزية الُنظم قدرة زيــــادة هو الســــائد االجتــــاه •

الوظيفي؛ التطور احتماالت مبحدودية انطباعًا تعطي املهنية، فإا الوظائف من حمدود عدد لديها الصغرية اليت اإلحصائية
بكفاءة؛ ميزانيته إلدارة الالزمة من املرونة مزيدًا لكبري اإلحصائيني احلجم وفورات تعطي •

األنشــــطة األكثر يف ســــيما ال ومتخذو القرارات، العامة السياســــات حملِّلو يشــــعر أن بد ال املؤسســــية، الترتيبات كانت مهما •
وأكثر كمية أنســــب معلومات على احلصول إىل يف مســــعاهم مباشــــرة بصورة اإلحصائيني إشــــراك على بقدرــــم ختصصــــًا،

موثوقية.
عنها: اليت يقول مسألة ”درجة املركزية“، هي طرقها يتعني اليت العملية املسألة بأن ١٩٨٠ دليل سلَّم احلجج، هذه من وعلى الرغم

مسؤولة وتعميمها عن مجع اإلحصاءات املســــؤولة اإلحصائية العديدة املؤسســــات من تكون واحدة أن على توافقًا هناك أن ”يبدو
تشــــمل اليت االقتصادية اإلحصاءات من وطائفة كبرية الدميغرافية، واإلحصاءات املعيشــــية، األســــر الســــكان، ومســــوح تعدادات عن
من األنشطة وغريها القومية واحلسابات والتجارة الدولية املتعلقة باألسعار األنشطة فضًال عن واملؤسسات، املنشآت ومسوح تعدادات
والصحة واجلرمية التعليم - املجال االجتماعي خيتص بـ… فيمــــا التوافق من قــدرًا أقــل هنــاك أن ويــبدو القطاعات. لكافــــــة الشــــاملة

...“ أ حكومية أخرى إدارات اليت جتمعها السجالت اإلدارية إىل كبرية اإلحصاءات بدرجة تستند - حيث ذلك إىل وما
Handbook of Statistical Organization: A Study on the Organization of National Statistical Services and Related Management Issues, Studies أ

.in Methods Series F, No. 29, United Nations publication, Sales No. E.79.XVII.7
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بناء اجلهاز أن يف يكون هناك شك ميكن أن وال احلكومي. اهلرمي
اجلهاز. ذا النــــاس خرية علــــى تعيني يتوقف القوي اإلحصائــــي
قد تتأثر قرارات كثرية ا اليت تتسم الوطنية الكربى لألمهية ونظرًا
للجهاز تتاح أن الوطنية املصلحة حيقق أنه مما يبدو باإلحصاءات،
اإلدارات احلكومية مــــع يتنافس لكي متكافئــــة فرصة اإلحصائــــي
رئيســــًا ليكون ُمثَبتة قدرة ذي بــــارز شــــخص الجتذاب األخرى
وضع يســــمح يف الشــــخص هذا يكون أن له ... وينبغي مديرًا أو
باإلدارات العامة السياســــة مستشاري مع عالقات بأن ينشــــئ له
املقترحات املتعلقة خمتلف على وبأن يتفــــاوض األخرى احلكومية
أن وينبغي ... واحلكمة الســــلطة من بقدر تســــلَّح وقد باإلحصاء

.٢١ بوزارة“ أكرب موظف به يتمتع الذي بنفس املركز يتمتع
الوكالــــة تســــمى وكالــــة ميكــــن أن هنــــاك كانــــت إذا - ٧٦
هنا يشــــار إليه هو الذي الوكالة تلك فإن رئيس املركزية، اإلحصائيــــة
يكون هذا أن اإلحصائيني لكبــــري وينبغي اإلحصائيني. كبري باعتبــــاره
باملســــائل فيما خيتص احلكومي اإلحصائي النظــــام يف األعلى الســــلطة

الفنية. اإلحصائية
لإلحصائيني كبري اإلحصائية الوطنية الُنظم كل يف ليس - ٧٧
واملمارســــات املركز؛ يف مســــألة يبحث الفرع وهذا .٢٢ للعيان ظاهر
واملسألة واالختصاص؛ السلطة ومسأليت واالســــتقالة؛ التعيني تنظم اليت

املؤهالت. يف األساسية املتمثلة
اإلحصائيني كبري رؤساء - ١

فعلى وجه شديدًا. تفاوتًا التقارير رفع أحكام تتفاوت - ٧٨
تكون عندما وزير إىل التقارير اإلحصائية الوكالة رئيس يرفع العمــــوم،
بني فيما بشــــدة تتفاوت رفع التقارير أحكام أن إّال مســــتقلة. الوكالة
كبري تعيني مســــؤوًال عن الوزير يكون احلــــاالت بعض البلــــدان. ففي
يعيِّن أخرى، حاالت ويف باالســــتقالة. أو مطالبته وفصله اإلحصائيــــني
مهامها اليت تفوِّض اجلهة هو الربملان ويكون اإلحصائيني كبري الربملــــان
أسندت الذي الوزير يكون عادة ما أعضائها، وهو أحد إىل اإلشــــرافية

املركزية ٢٣. اإلحصائية الوكالة عن املسؤولية إليه
هو اإلحصائيني لكبري الرمسي الرئيس األهم من الشخص - ٧٩
املناسبات يف أو يومًا بيوم اإلحصائيني كبري معه يتعامل املسؤول الذي
الــــوكاالت اإلحصائية بعض توجــــد املثال، ســــبيل وعلــــى الرئيســــية.
اإلحصائيني كبري أن يعين ال ذلــــك الوزراء، ولكن رؤســــاء مكاتب يف
رئيس النشــــغال نظرًا أنه والواقع الوزراء. رئيس مــــع يتعامــــل بانتظام
عادة به يتصل من اإلحصائيني أن كبري جيد قد أخرى بشواغل الوزراء
حتت اإلحصائية موضوعة لو كانت الوكالة مما بكثري أقل مرتبة يشــــغل

آخر. وزير إشراف
بشؤون يكلَّف الذي الوزير باختيار متصلة مسألة ُتطرح - ٨٠
ومن له). الصالحيــــة املمنوحة بنوع تتصل (كما اإلحصائيــــة الوكالــــة
الصدد. فكلما ازدادت هذا يف التبادلية العالقــــة إدراك مبكان الســــهولة

هذا انعكست مكانة املسؤول الوزير يشغله الذي الوزاري املنصب قوة
باقي تتســــاوى وعندما اإلحصائيني. كبري املبدأ على حيث من املنصب
تقاريره ُترفع مباشرة كانت مىت اإلحصائيني كبري مكانة تزداد األمور،

املثال. سبيل على االتصاالت، وزير إىل ال املالية وزير إىل
مســــألة رفع إىل الصحيحة الزاويــــة مــــن النظــــر ينبغــــي - ٨١
تقدمها اليت واخلدمة الوزير بني منصب الترابط وإىل وزير إىل التقاريــــر
وسياسّي اإلحصائيني بني كبري صلة وجود يلزم إذ اإلحصائية. الوكالة
للمساءلة وأن يتلقى خيضع جيب أن هذا كبري اإلحصائيني ألن منتخب،
االستقاللية، فقدان هذين القيدين من يعين أي وال السياســــي. التوجيه
األســــاليب يف املطاف، اية يف يبت، الذي اإلحصائيني هو كبــــري ألن

عرضها. وطريقة والنتائج
بني القائمة الصلــــة عن املختلفة واملتاعب املنافــــع تنشــــأ - ٨٢
من الوزير ميتلكه قدر مــــا حســــب وذلك ورئيســــه، كبري اإلحصائيني
الكبري دور النفوذ صاحب يكون للوزير إذ شخصي). ال (رمسي، نفوذ
حيدث حالة أن نتصور املمكن من خمصصات امليزانية. إّال أنه تقرير يف
وزير مهم مثل لوزيــــر (فكيف اجلماهريية املصداقيــــة تشــــكك يف فيها
كبري على الضغط يدعوه إىل الذي اإلغراء يقاوم أن االقتصادية الشؤون
لدى أو احلكومة لدى مقبوليــــة أكثر نتائج على اإلحصائيــــني ليحصل
وقت تلتهم اليت الشواغل كثرة تؤدي أن ميكن كما سياســــي)، حزب
من يصبح حبيث باألولويــــات إحساســــه على التأثري بشــــدة إىل الوزير
األدىن. إىل احلد الشــــؤون اإلحصائية مبيزانية اهتمامه يقل أن املحتمــــل
أكثر ومنصب وزاري أقل نفوذ ذا وزيرًا فإن ذلك، من وعلى النقيض
املصداقية على حيافــــظ رمبا وزارة، بال وزيرًا مشــــقة، بــــل وأقل حيادًا
عملية نتيجة علــــى تأثريه ولكن أكثر، واهتمامــــًا وقتًا لديــــه أن ويبــــني

أقل. يكون امليزانية اعتمادات ختصيص
طويل وقت منـــذ قامت النامية، مـــن البلـــدان عديـــد يف - ٨٣
هيئة نطاق اهتمام امتد وقد اإلحصائية. والوكالة التخطيط هيئة صلة بني
اإلحصائية، الوكالة نواتج كل من يقرب ما إىل طبيعتها، التخطيط، حبكم
متوازن. حنو على أولوياا بتحديـــد هلا يســـمح وضع كانت يف ولذلك
أو التقاعد، إىل أحيلت أو وظائفها غيَّـــرت قد التخطيـــط وألن وزارات
نقل الصالت نزوع إىل هناك بات جديدة، بأمساء تسميتها بإعادة اكُتفي
اليت انتقلت االقتصادي الطابع ذات الوزارات إىل السياق هذا يف املنشأة

التخطيط. هيئة ا معهودًا كان اليت املسؤولية إليها

اإلحصائيني كبري زمالء - ٢
أن هو املكانة ُعلو يوفرها الــــيت األهم كانت امليزة رمبــــا - ٨٤
الوصول إىل إمكانيــــة من مزيدًا اإلحصائيــــني كبري متنح املكانــــة هــــذه
املؤثرة األخرى الشــــخصيات وإىل احلكومة يف الرئيسية الشــــخصيات
هذا يف شديدة بأمهية يتسم الذي والتعريف واالقتصاد. العام الرأي يف
بني الواقعة املسافة كل يغطي الذي ”املســــتعِمل“، تعريف الصدد هو
أداء النظام لتقييــــم يتناول الكمية املعايري يقترح الكبري الذي املســــؤول
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جمرد يكتب الذي الصغــــري الفين املوظف حىت ويشــــمل للبلد الصحــــي
اإلنتاج مؤشرات من مؤشر ُيفهم من أحدث قد ما بشأن واحدة فقرة
إىل الوصول إمكانية تكون قد اإلحصائي، هيكل النظام الصناعي. ويف
املسؤول الوصول إىل إمكانية مفيدة، ولكن الفين الصغري ذلك املوظف
إا الشيء على الدوام تقول أن للوكالة تتيح ضرورة بالغة متثل الكبري

املناسب للمقام.
الوصول كبري اإلحصائيني بإمكانية يتمتع أن ال بد لذلك، - ٨٥
يف مباشرة) املرتبة يف يليه من أحيانًا أو املسؤول األكرب (الوزير، إىل بيسر
من اليت الوصول وإمكانية الرئيسية. املستعِملة الوزارات من وزارة كل
ومســــتمرة، متكررة كانت مىت اإلحصائيني، لكبري تســــمح القبيل هذا
من الداخلية واملخصصات األولويات بشــــأن مدروســــة باختاذ قرارات
اختاذ يف الالزمة للنجاح الثمينة احلكمة ُتفَتقد قد ذلك، وبدون املوارد.

تغيُّر األولويات. عند سيما ال القرارات،
تربطه دقيقة على صلة حيافظ أن اإلحصائيني لكبري بد ال - ٨٦
املعلومات أيضًا مبقدمي تربطــــه بل وحدهم املحتملني باملســــتعِملني ال
هؤالء تأثريها اســــتجابة لدرجة ألن الســــجالت اإلداريــــة، يف الواردة
املســــؤولني كبار مع والتفاعل اإلحصائي. جناح الربنامج على الشــــديد
وإدارة الضريبية األنشطة قبيل من أنشطة مسؤولية إليهم ُأسندت الذين
التفاعل عن جوهريًا اختالفــــًا خيتلف االجتماعي والضمــــان اجلمــــارك
اإلحصائيني كبري يفحص املستعِملني، فمع املســــتعِملني املحَتملني. مع
ومع اخلدمة. توفري هو حمدد دف واالجتاهات، واألولويات الشواغل
حســــن على االعتماد كل اإلحصائيني كبري يعتمد املعلومات، مقدمي
هنا ومن ذلك؛ شــــيئًا مقابل يقدم أن يســــتطيع كان ال وإن ُنظرائه نية

القوي. السياسي بالدعم املقترنة املكانة ُعلو أمهية تأيت
مبهمة نفســــه الوقت يف اإلحصائيني كبري قيام حالة - ويف ٨٧
االتصال إمكانية مكانته له تتيح أن بد ال اإلحصائي النظام قي كبري منسِّ
خاليا حتتوي على الوزارات/اإلدارات اليت يف بالشــــخصيات الرئيســــية
مديري مع منتظمة اجتماعات عمله عقد يتضمن أن بد إحصائية، وال

اخلاليا. تلك
اإلحصائي للنظام أريد إذا يتعني، االحتادية حالة الدول - يف ٨٨
بإمكانية اإلحصائيني كبــــري يتمتع أن حقًا، وطنيًا طابعــــًا يكتســــب أن
وأن االحتادية يف الكيانات املناسبة بالسلطات الســــلس املتكرر االتصال
بوصفه، أو اإلحصائيني كبري بوصفه اإلقليميني ُنظرائه باعتراف حيظــــى

األقران. بني جمموعة من األول على األقل،
اإلحصائيني على كبــــري يظل أن أيضــــًا بــــد ال أخــــريًا، - ٨٩
اإلحصائية، الــــوكاالت لرؤســــاء وينبغي اخلارج. يف بُنظرائــــه اتصــــال
خرباء من يئة االستعانة ميكنهم ال الذين الصغرية، الوكاالت ال سيما

كثريًا نظرائهم مــــع يتشــــاوروا أن والدميغرافيا، واالجتماع االقتصــــاد
يقرروا وأن بينهم، املشــــتَركة املشــــكالت بشــــأن رمسي غري وبشــــكل
بلدام. يف تنفيذهــــا يف اخلــــارج ميكن املجربة احللول كانــــت إذا مــــا
من مبزيد هذه القرارات إصدار أمكن واســــتدام، جو أخوي يأ ومىت
يف احلال عليه كان مما أيسر الصالت هذه على احلفاظ بات وقد اليسر.
لتكاليف النسيب التخفيض بفضل وذلك ُيقاَرن، ال وعلى حنو الســــابق،
وقبل أوًال اإلنترنت ظهور وبفضل والالســــلكية الســــلكية االتصاالت
من الثمني اجلديد هذا املورد اإلحصائيني كبري مل يرث وإذا شيء. كل

وتعزيزه. عليه فورًا احلصول الضروري من أسالفه بات

اإلحصائيني كبري مؤهالت - ٣
هناك هلــــذا املنصب، تأهًال الشــــخص األفضل الختيار - ٩٠
كبريًا أن يكون ينبغــــي الذي من هــــي: تناوهلا، ينبغي مســــائل ثــــالث

التعيني؟ عملية جتري وكيف يعيِّنه؟ الذي لإلحصائيني؟ ومن
عديدة، صفات اإلحصائيني كبــــري يف تتوافر أن - ينبغــــي ٩١
اإلحصاء، أو شخصًا يف ضليعًا شــــخصًا أي إحصائيًا، يكون أن أوهلا
منظمة إدارة على يكون قادرًا وثانيهــــا أن لإلحصاء. فهم عميق لديــــه
أن يكون حيتمل الذين يدِرك رغبات املستعِملني أن وثالثها كبرية. مهنية
إزاء باحلساسية يتمتع وأن الوكالة، أنشــــطة يف تأثري عميق الحتياجام

الرغبات. تلك
القدر لدى شخص بنفس توجد ما نادرًا الصفات هذه - ٩٢
(إحصائيون، مقتدرون مهنيــــون هم اإلحصائيني كبار وبعض واحــــد.
ُيكســــبون ذلك) أو ما إىل دميغرافيا، علماء أو اقتصاد كلي، أو علماء
وحكمة. ومكانة من معرفة الوظيفية حياــــم يف اكتســــبوه منصبهم ما
مهنية شــــديدة، نزعة لديه أن تكون ُيفضل الذي اآلخر، البعض وهناك
برامج إدارة يف بالنجــــاح لإلدارة ممتاز اســــتعداد فطري ويكشــــف عن
اآلخر البعض هنــــاك أن إّال خاصة. مؤسســــات أو وكاالت أو عامــــة
بفضل تتوافر إّال ال الــــيت والصالت اخلربات الوظيفة إىل جيلــــب الــــذي

احلكومة. يف الطويلة سنوات اخلدمة
جاهدة ستسعى بالترشيح القائمة السلطة أن الواضح من - ٩٣
يتعيَّن قد ولكن كلها، هذه الصفات الثالث احلد األقصى من بلوغ إىل
اختيار الســــلطة تلك تقرر وقد جدًا. مبكرة يف مرحلة أن ختتار عليها
يف البحث ل تفضِّ قد أو اإلحصائية، الوكالة إحصائيني من داخل كبري
األكادميية يف اهليئات املرشح األنسب عن تبحث - قد اخلارجي العامل
يف سلســــلة املهين العنصر علــــى منها للتشــــديد حماولــــة يف البحثيــــة أو
الفطرة ذوي الناجحني مديري الربامج يف تفكر قد أو املُثلى؛ الصفات

اإلحصائية. الوكالة قيادة يتولوا لكي األكادميية واخللفية السليمة
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لإلحصائيني كبريًا تتطلب احلكيمة ــــَحة املرشِّ الســــلطة - ٩٤
يتأثر كبري اإلحصائيني أن بدا ما وإذا االستقاللية. من كبري بقدر يتمتع
تعرضت للخطر مصداقية األمر يعنيه احلكومة يف بطرف ينبغي أكثر مما
الربنامــــج اإلحصائي بــــل ومصداقية االقتصادية الرئيســــية، املؤشــــرات

املطاف. اية يف بأسره
األمهية من الشــــخصي واملؤسســــي االســــتقالل تصوُّر - ٩٥
البلدان يف بعض االختيــــار والتعيني، لعملية خاص اهتمام ُيولَّى حبيــــث
توجد اليت البلدان يف احلكومات تلتمس املثال، سبيل فعلى األقل. على
قبل تلك اجلمعيات غالبًا مشــــورة مزدهرة مهنية إحصائية مجعيات ا

النهائي. االختيار إمتام

اإلحصائيني كبري والية مدة - ٤
بقــــدر ما يعد مهمة اإلحصائيني واليــــة كبــــري مــــدة - إن ٩٦
حاالت ثالث منيِّز بني أن ميكن الصدد، هذا ويف مهمًا. الترشيح نفسه

هي: معيارية،
والية مــــدة نفس هي اإلحصائيني كبــــري واليــــة مدة تكــــون •
عدد يف اإلحصائيني كبار حال هو (وهذا التنفيذي املســــؤول

الالتينية)؛ أمريكا بلدان من
حال هو (وهذا ٢٤ للتجديد قابلة ملدة اإلحصائيني كبري ُيَعيَّن •
عمل مكتب إحصاءات حكومة نيوزيلندا، ومفوض إحصائي
الوطين باململكة اإلحصاء مكتــــب املتحدة، ومدير الواليــــات
هذا ويبدو أن الشــــمالية). وآيرلندا املتحدة لربيطانيا العظمى

اجتاه ناشئ؛
إّما وتنتهي حمدودة، غري اإلحصائيني كبــــري مدة والية تكــــون •
إحصائيي حال كبري (وهذا هو منصبه أو تنحيته عن باستقالته

كندا).
حد إىل واضحــــة الصدد يف هــــذا املؤثــــرة االعتبــــارات - ٩٧
الربامج أن إذ االســــتمرارية؛ مع تتعــــارض الوالية القصرية فمــــدد مــــا.
سلسلة ووجود معتربة. زمنية فترات مدى على عادة تستمر اإلحصائية
الربناجمي وااللتزام املشتَركة الرؤية من هؤالء حيرم اإلحصائيني من كبار
السياســــة إزاء متســــق ج يســــفر عن ال حيتمل أن املشــــَترك، ولذلك

املســــتجدة. الظروف مع املتوقع النحو على يتكيف أو أن اإلحصائيــــة
الالزم أطول من لفترة املنصب يف البقاء يســــفر قد أخرى، ناحية ومن
من شــــأن يكون وبينما واالبتكار. الطاقة إىل كاســــدة تفتقر عن برامج
فإا املمكنة الصراعات مبعزل عن اإلحصائية الوكالة احلالة إبقاء هــــذه
إىل املطاف اية يؤدي يف موظفيها، مما الوكالة وتقيد ُتهمِّش أيضًا قد

امليزاين. الدعم تقليل
وعند طريف النقيض. متثالن ذكرمها الســـالف احلالتان - ٩٨
حنذر أن بد املعيارية ال وتقرير املمارسات األنظمة أو القوانني صوغ
احلاالت، مجيع يف جيد أن املرء يتوقع وقد الشرَّين. أوَخم الوقوع يف
املناط السياســـي للمســـؤول يأذن ُحكمًا األقل، على معظمها أو يف
اإلحصائيني كبري من يطلب بأن اإلحصائية ٢٥ الوكالة مســـؤولية به

يستقيل. أن
وليست حمدودة اإلحصائيني كبري والية مدة إذا كانت - ٩٩

مطالبته باالستقالة. احتمال قل اية بال مفتوحة
مفيدًا، أمــــرًا ُيعد وطــــين فعَّال إحصائي جملس وجــــود -١٠٠

التعسفي. والفصل االعتباطي التعيني مبنع خيتص فيما سيما ال
ا والتهديد االستقالة طلب - ٥

استقالة كبار طلب يف كثريًا املسؤولون الوزراء سيتردد -١٠١
مطلقًا ينبغي وال الكفاءة الواضح. خبالف انعدام ألسباب اإلحصائيني
َحْجب أو سرِّية معلومات عن اإلفصاح رفض ذلك بســــبب حيدث أن
أن احلكومات معظــــم يف عرضها. وســــتدرك التأخري أو هامــــة نتيجــــة
وإذا الرمسي. اإلحصاء نظام ألداء عنه غىن ال أساســــي عنصر املصداقية
التزامها أساس على حكومة ما انُتِخَبت ســــبيل املثال، أن على حدث،
أعداد العاطلني تناقص الواقع يف اإلحصاءات وأظهرت التامة بالعمالــــة
اإلحصاءات هلــــذه تكون فلن حكمهــــا، مدة خــــالل شــــديدًا تناقصًا
جدارة أو اإلحصائي بالثقة النظام جدارة يف الشك انعدم إذا إّال أمهيتها
اســــتقالة كبري احتمال فإن على ذلك، وعالوة بالثقة. إحصائييه كبــــري
ُيعَتَبر بنـزاهته، االســــتقالة على املساس هذه مفضًال عالنية، اإلحصائيني
فإن قبل، مــــن ذكرنا وحســــبما كهذا. طلب حيول دون رادعــــًا قويــــًا
منوذجان ملا عرضها طريقة أو البيانات وتعديل السرِّية البيانات كشف

بالنـزاهة. إخالًال ُيعد

الزمن مدى على تتغيَّر املطلوبة الصفات - ٣ املربع
أن الواضح ومن كبــــري اإلحصائيني. توافرها يف املراد املختلفة الصفات من كل أمهيــــة اإلحصائية تتغري الوكالة احتياجــــات بتطــــوُّر
بصورة متأخرة نواجتها تبدو اليت أو بامليزانية، املتعلقة الصعوبات بســــبب أو الشــــخصيات صراع بســــبب املتاعب واجهت اليت الوكالة
توضع لنفسها بأن تسمح اليت أما الوكالة إدارية رفيعة. قدرة ذي قائد حتتاج إىل الركود، يعيبه آجلة أنشطة برنامج لديها اليت أو مزمنة،
قائد حتتاج إىل فإا قد ُصنَّاع القرار، لدى العاجلة باالحتياجات اإلحساس إىل تفتقر أا يبدو اليت أو احلكومية، هامش الشواغل على

املتصورة. األزمة خفَّت حدة مىت أخرى مرة تتغري قد املتطلبات احلكومة وخمارجها. إّال أن مداخل يعرف
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كبري يســــتعمل ال أن ينبغي ذلــــك، من النقيــــض علــــى - ١٠٢
نزاهة تكون عندما إّال للمساومة، كأداة اســــتقالته خطاب اإلحصائيني

خطر. املكتب يف

كبري اإلحصائيني سلطة - ٦
حميطــــة بكبري أمــــورًا اآلن حــــىت الفصــــل هــــذا تنــــاول - ١٠٣
األوامر وُمصدر التعيني، عــــن املســــؤول هوية بينها من - اإلحصائيني
هي منا اليت التالية واملسألة يرتبط م. من وهوية اإلحصائيني، لكبري

كبري اإلحصائيني. سلطة
أّال املســــتعملني ملجتمع التأثري ينبغي ســــقطات بالغة مثة -١٠٤
املقبول من ليس املثال، ســــبيل فعلى لإلحصائيني. كبري أي من يقبلهــــا
الفترة على مضي شهرين بعد االســــتهالك ألسعار القياسي الرقم نشــــر
حكومية سياســــة كفاءة بشــــأن توجيهية بتعليقات اإلدالء أو املرجعية
ينصح اإلحصائيني أن كبــــري من ُيقَبل ذلك، من الرغم وعلــــى معيَّنــــة.
الســــنوي الفصلي أو املحلي اإلمجايل الناتج تنقيح تقليص مدى بعــــدم
وباملثل، اجلارية. امليزانية تفرضها اليت القيود حدود يف تقليصًا شــــديدًا
املتعني من كان إذا امليزانيــــة بزيادة يقول أن اإلحصائيــــني لكبري ميكــــن
وإذا خمصص. ملسح موضوعًا اإلثين باالنتماء متصلة مســــائل تصبح أن
استقالته. تطلب أن عليها تعني املهين تقييمه يف احلكومة ثقة انعدمت

ينبغي اإلحصائيني مقبول، لكبري العام األداء أن بافتراض -١٠٥
اإلحصائي. الداخليــــة للمكتب الشــــؤون يف تدس أنفها أّال للحكومــــة
لكبري اإلحصائيني توحي احلكومة مقبــــوًال أن ليس ســــبيل املثال، فعلى
اإلمجايل املحلي الناتــــج عرض عند مومسيًا لة املعدَّ باألرقــــام باالكتفــــاء
(وهذا م التضخُّ قياس من الغــــذاء باســــتبعاد إليه أن توحي الفصلي، أو
للرقم القياســــي فرعي طلب جمموع االختالف عــــن كل خيتلــــف أمــــر
حيجب األول ألن اإلجراء ذلك الغذاء؛ منه ُيستبعد االستهالك ألسعار
للتيسري عرض معيارية لطريقة تعديًال ميثل بينما اإلجراء الثاين املعلومات

القائم بالتحليل). على
يستند أن اإلحصائيني ال بد لكبري أنه ذلك على ١٠٦- يترتب
املتوقع حسب بكل ثقة وأن يطرحه ما يلي، قانوين لتحقيق أســــاس إىل
والطريقة اليت املستعملني جمتمعة؛ رغبات بشأن لديه أفضل تفسري منه:
وحســــن والِدقَّة، التكرار، (ونعين بذلك هــــذه الرغبات تلبية ا ميكــــن
املفروض والعبء للتقدير؛ املستعملة واألساليب والتفصيل)؛ التوقيت،
التنبؤ ينبغي وال عليها ذلك. اليت ينطوي العامة والتكلفة املجتمع؛ على
يف وضع العراقيل أو الحقًا انتقادها أو اإلحصائيني ُمسبقًا كبري بأفعال
ومن فيه. احلكومة ثقة إظهــــار فقدان هو املطلوب كان إذا طريقــــه إّال
قد استشار يكون برناجمه اإلحصائيني كبري يعلن عندما أنه أيضًا املفهوم

املتاحني. املصلحة أصحاب كافة
منسقي كبري نفســــه هو اإلحصائيني عندما يكون كبري -١٠٧
الرمسية، اإلحصائية للوكالة رئيسًا كونه إىل باإلضافة اإلحصائي النظام
(أي منســــقًا يتكلم بوصفه بأن لــــه يســــمح وضع يف يكون أن ينبغــــي

بصفته هذه، اإلحصائيني، كبري ميتلك أن األقران). وينبغي بــــني األول
يتصدى باجلودة، وأن وخصائص متعلقة معيَّنة مبعايري النظام إلزام سلطة

النظام. أفراد كافة عن بالنيابة االجتماعي للعبء
املتحدث هو كبري اإلحصائيني يكون أن ينبغي أخــــريًا، -١٠٨
تنســــيق على تنطوي الــــيت خيتص باملســــائل فيما بلــــده باســــم الرمســــي
الدولية، يف االجتماعات ممثلــــه يكون وأن ،٢٦ دولية دويل ومبــــادالت
التنقيح أو تتطلــــب عندما املعايــــري حيدد الــــذي الشــــخص يكــــون وأن

االستكمال.
اإلحصائيني كبري كفاءة - ٧

األنظمة بني فيما لالختيــــار الالزمة املعرفة الوافية لعــــل - ١٠٩
قد ما هي بة املركَّ الكبرية املؤسسات ملسح الســــكان أو املختلفة لتعداد
الكبري. التنفيذي وليس باملوظف باألخصائّي عادة املرء ذهن يف يرتبط
اإلحصائية. الوكالة رئيــــس من ُيتوقع ما هي املعرفة هــــذه مثــــل أن إّال
مســــائل تتناول بأمور اإلحصائيني كبري ذلك، ســــُيواجه إىل وباإلضافة
التجميعات، وحتيُّــــز اإلثــــين، واالنتماء والتعليــــم، الصحــــة، قبيل مــــن
الصرف األجنيب، سوق يف والتأخريات والتعجيالت اخلوارج، ومعاملة
أن ويتوقع منه املصرفيني. غري اخلاصون املقيمون حيوزها واألصول اليت
الفجوات ووجود هذه املواضيع. من بكل خيتص فيما به ُيعتد رأيا يقدم
املهنية اليت متثل اآللية يقلل من فنية دراية اإلحصائيني من كبري لدى فيما

استقالليته. دواعي أحد
شيء كل قبل اإلحصائيني كبري حيتاج ١١٠- هلذه األســــباب،
خيارات اقتــــراح ميكنهم بأخصائيني حييــــط نفســــه لكي احلصافــــة إىل
كبري ُيعد الذي العام العمل متماشية مع إطار خبيارات والتوصية معقولة
ُيسَتجوب عندما اإلحصائيني لكبري بد وال عنه. مســــؤوًال اإلحصائيني
أحيان يف وبتــــأٍن أحيانًا جييب بســــرعة أن املختلفــــة اخليــــارات بشــــأن

اإلنصات. على هائلة قدرة الدوام على يبدي وأن أخرى،
كبري من قــــدر ُخصص املاضيــــة، القليلــــة الســــنوات يف -١١١
من التعاون خمتلفة أشكال اإلحصائيني عرب كبار قدرات لزيادة االهتمام
قبيل من للغاية ُمكثَّــــف تعاون ترتيبــــات لعدم إنشــــاء ونظرًا الــــدويل.
املؤمترات اإلقليمية تبدو األورويب، االحتاد إطار يف املوجودة الترتيبــــات
الشيء اسُتثمر كما يف العلو، شأا أخذ وقد املتحدة األمم تنظمها اليت
وإن املتخصصة، باملواضيع املعنيــــة غري الرمسية االجتماعات يف الكثــــري
اإلحصائيني. كبــــري أدىن من مســــتوى مســــتويات على يتم ذلك كان
هو تيســــري إمكانية الوصول املؤمترات لعقد هــــذه األساســــي والباعث

املشتركة. للمشكالت املمكنة احللول بشأن اآلراء تبادل وتعزيز
اإلحصائي الوطين املجلس دال -

املشورة أو اإلشراف - ١
اإلحصائي مركزية اجلهــــاز النظر عــــن درجة بصــــرف ...”
إحصائية وطنية، جلنة أو وطين إحصائي جملس ميكن إنشاء الوطين،
أن على واجلامعات واحلكومة، اخلاص القطاع من ممثلني بعضويــــة
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أو مبعزل اخلارجية اللجان هيكل قمة على اللجنة أو املجلس ُينشأ
يكون املستوى رفيع تنسيقي جملس هناك أن يكون وميكن ... عنه
حبل أساســــًا خيتص فيما - ولكن ووقائي إرشــــادي جهاز مبثابــــة
أن املرجح فإن من كبري، حٍد وإىل العام. الطابع ذات املشــــكالت
املتكبدة التكاليف مع املســــتَمدة املنافع تكافؤ مدى تقرير يتوقــــف

السياسية“. ٢٧ احلالة فيها الوطنية، مبا الظروف على
اإلشــــارة ١٩٨٠ وشــــكل دليل يف ورد ١١٢- هــــذا املقطــــع
أو مؤسســــات استشــــارية مؤسســــات إىل املجالس باعتبارها الوحيدة
هذا من أمهية اهليئات اليت تزايدت العبارات، هذه ُكِتبت ومنــــذ إدارة.
بالفعل توجــــد فيها تكن مل اليت املجاالت إدخاهلــــا يف القبيــــل وأصبــــح
مع مراعاة ميكن، ولكن ،٢٨ املجالس وختتلف أدوار اجتاهًا ملحوظــــًا.
بالوكالة صلتها ازدهار مســــؤوليات مع من وما حتملته الرمسية مهمتها

يلي: ما نقول وكبار موظفيها، أن اإلحصائية
الوكالة عن للدفاع الوطين اإلحصائي املجلس استخدام ميكن •
اإلحصائية الوكالة يوجد حلمايــــة املجلس وهذا اإلحصائيــــة.
نظرًا مناســــبة بصورة عليها ترد أن ميكن ال اليت اهلجمات من

العموميني؛ املوظفني على للقيود املفروضة
األساســــية للقيم احلارس القيام بدور املجلس أن يتوىل ميكــــن •

اخلصوصية؛ محاية من قبيل اليت

املوارد حدود يف يكفل، الذي األساســــي الضامن هو املجلس •
حددها اليت الربنامج اإلحصائي، بصورته حيفظ أن املوجودة،
بني ممكن تــــوازن أفضل وكالته، وأقرــــا اإلحصائيني كبــــري
فيها مبا االهتمام اإلحصائي، اجتذاب على املتنافســــة العناصر
والتفاصيل واالجتماعيــــة، والبيئية االقتصاديــــة اإلحصــــاءات

التوقيت؛ وحسن واملوثوقية، واإلقليمية، الوطنية
معرفة إذا أراد خماطبتها الوزير خيتار اليت قد هو اجلهة • املجلس
جمموعة خرباء غري مــــن املجاز املهين اإلحصائيني رأي كبــــري

منحازين؛
التماسًا للمشورة يقصدها الوزير أن ميكن اليت اهليئة هو املجلس •

اإلحصائيني؛ كبري مع االختالف حالة يف اخللف واإلدارة
لتســــجيل مفتوحًا جماًال املجلس مــــداوالت ل تشــــكِّ ميكن أن •

اإلحصائية. نواتج الوكالة بشأن اآلراء
صالت تعين أعاله املذكورة األدوار املتنوعـــة ألن نظـــرًا - ١١٣
يلزم - وللوزيـــر، وللجمهور اإلحصائيني، كبري إىل بالنســـبة - خمتلفـــة
جيد لنفســـه أن ينبغي للمجلس أو ميكن بفضلها اليت الطريقة أيضًا حبث
يف الشـــكل الوارد املخطط ويوجز االتصال. مســـتويات يف أرفع مكانًا
ما يشار اإلحصائي وبني اجلهاز املمكنة بني األساسية الصالت ١ بعض
اإلحصائي الوطين“. بوصفه ”املجلس بصفة عامة ١٩٨٠ دليل يف إليه

الوزيرالوزير

الوطين اإلحصائي املجلس

م إ و

األوىل الثانيةاحلالة الثالثةاحلالة احلالة

الوزير

ك إك إ

كبري
اإلحصائيني

م إ و

تفسريية قائمة
الوطين اإلحصائي املجلس و: إ م

اإلحصائيني كبري إ: ك
اإلحصائية الوكالة عن مسؤول الوزراء) مبجلس عضو عامة بصفة منتخب (هو موظف الوزير:

أ اإلحصائيني وكبري الوطين اإلحصائي بني الوزير واملجلس الصالت من خمتلفة جمموعات ثالث بيان - ١ الشكل
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األوىل احلالة
رئيس الوكالة بني رمسي اتصال يوجد احلالة ال هذه يف - ١١٤
منه التوجيه ويتلقى أمام املجلس مســــؤول اإلحصائيني والوزير. وكبري
من املجلس ويتلقــــى للمجلس التعليمات يعطي الوزيــــر بينمــــا العــــام،

والتطمينات. املشورة
الثانية احلالة

.٢٩ من الوزير التوجيــــه اإلحصائيني كبري يتلقى ١١٥- بينمــــا
أيضًا هو والوزير واملجلس. اإلحصائيني كبــــري من بكل الوزير يتصــــل

األمر. اية يف أمامه مسؤولون وهم املجلس، أعضاء يعيِّن من
الثالثة احلالة

وميكن تقدمي املجلس. أعضــــاء اإلحصائيني كبري ُيعيِّــــن -١١٦
وحده هو اإلحصائيــــني كبري ولكن الوزيــــر، إىل قيــــود مشــــورم بال

أمام الوزير. األمر يف اية املسؤول
عديدة بلــــدان يف اإلحصائية القوانــــني نصــــوص حتفــــل -١١٧
منهما ولكل إحصائية، جلنة أو إحصائي جملس عن تتحدث بإشــــارات
جيتمع املجلس مل إن ُيقــــال ما وغالبًا متخيَّلة. أو حقيقيــــة صالحيــــات
والواقع األوَّيل. االحتفــــايل اجتماعــــه بعقد اكتفى اإلطــــالق أو علــــى
عمله مث للمجلس ينبغي بالتفصيل ما عندما ُيذكر تضيــــع أن املصداقية
اجتماعات موثََّقة عقد وقد تشكيله أو رؤيته قدمًا حنو املضي يتسىن ال
أو الوزير، (أو اإلحصائيني لكبري ينبغي ولذلك، املشــــورة. منها تتدفق

األمر: هذا تناول عند كليهما)
ُيرى أنه أنســــب الختيار ما املتاحــــة القائمة علــــى االطــــالع •
ستنشــــئ بالتايل اليت األدوار وهي املتوســــط، األدوار لألجــــل

باملجلس؛ املنوطة الصالحيات
الالزمتني واملكانة املعرفــــة لديهم تتوافر الذين األفراد حتديــــد •
التصرُّف، هؤالء حتت وجود وضمان املجلس؛ إىل لالنضمام
يف بالعمل ناشــــطني مهتمــــني أعضاء كوم احتمال وتقييــــم

املجلس.
األعضاء - ٢

يلزم أو أكرب مما عدد أعضــــاء املجلس يكون أّال ينبغــــي -١١٨
عضوًا). و٤٠ أعضــــاء ١٠ بني عددهم يتراوح يلزم (رمبــــا أصغــــر مما
الرؤى بعض ألن يلغي الشــــرعية، الالزم من أكثر ِصَغر املجلس أن إذ
أكثر املجلس ِكَبر حجم أن كما فيه. تكون ممثلة لن النظر ووجهــــات
عسريًا، أمرًا املناقشات وإجراء عقد االجتماعات ســــيجعل الالزم من
جيري ما واختصار واملناقشــــات االجتماعات هذه وســــيصعب جدولة
أن احلجم الواضح التكلفة. ومــــن بوجه عام باهظة وســــيجعلها فيهــــا،
املكتب، وحجم البلد، حجم قبيل من معتادة ملتغيِّرات ســــيكون نتيجة

باإلحصاء. املجتمع واهتمام الدخل، من الفرد ونصيب

أســــاس أن اهلدف هو على األعضاء بــــد من اختيار ١١٩- ال
ولكن هؤالء اآلراء والــــرؤى. من متنوعــــة جمموعة متثيــــل إىل الســــعي
للتحليــــل الكمِّي فهم بينهــــم جيمع أن عامــــة بصفــــة جيــــب األعضــــاء
ولذلك، التحليل. من بذلك النوع والبيئة واهتمام واملجتمع لالقتصاد
احلكوميني واملســــؤولني األعمــــال ورجال األكادمييــــني متثيــــل ينبغــــي
اإلعالم وســــائط اشــــتراك فإن ذلك، إىل وباإلضافة العمال. ونقابات
وسيلة الوسائط هذه ألن األمهية، شــــديد أمر دائمًا نشــــيطًا اشــــتراكًا

اجلمهور. على البيانات لتعميم
الدســــاتري االحتادية ذات البلــــدان الكبــــرية، البلــــدان يف -١٢٠
للتأكد وســــيلة املجلس يكون أن ينبغي متميزة، طوائف ذات والبلدان
خمتلف ميثل إنشاء جملس فكرة وبينما قد تبدو األطراف. كافة متثيل من
الســــهل القياد احلجم ذي فكرة املجلس مع متناقضــــة واآلراء املصــــاحل

احلسبان. يف معًا العاملني وضع بالضرورة ينبغي

الرئاسة - ٣
معارفــــه، ونطــــاق املجلــــس، لعــــل شــــخصية رئيــــس -١٢١
رئيســــية عوامل جمموعها يف متثل التصرُّف حتت ووجــــوده واهتمامــــه،
عند املنصب مؤهل لشــــغل يوجــــد من هو مل وإذا املشــــروع. لنجــــاح
جند ريثما املشــــروع إرجاء األفضل مــــن يكون قد املجلــــس، تدشــــني

املناسبة. اخلصائص فيه تتوافر شخصًا

األمانة - ٤
وإحدى باألمانة. خيتص فيما خمتلفة فكرية مدارس هناك - ١٢٢
حبكم أيضًا أمني للمجلس اإلحصائيني هو كبري أن املدارس ترى هــــذه
.(١ الشكل (انظر األوىل احلالة أحكام مع يتمشى الرأي وهذا منصبه.
األعمال جدول ويقترح االجتماعات إىل اإلحصائيني كبري يدعو فبينما
يسلم إذ لغريه، تابعًا يكون اجللسة حمضر الرئيس) ويصوغ من (بتوجيه
التنفيذي بكونه املوظف عادة ترتبط اليت صالحياته من بعضًا للرئيــــس
فيها يكون اليت للحاالت األنســــب هذا يعترب العمل وأســــلوب األول.
صلة احلفاظ على وراغبــــًا يف عالية ومكانة كبــــرية شــــهرة الرئيــس ذا
يف راغب غري يكــــن وإن اإلحصائية بالوكالــــة املســــتوى تربطه رفيعــــة
إىل تشري ال استثنائية ظروف نظامي. إّال أن هذه كموظف العمل فيها

قاعدة عامة.
حبكم كعضو اإلحصائيــــني كبــــري أن يتصــــرف ميكــــن -١٢٣
املجلس، وعادة مناقشــــات يف فعَّال حنو على باشــــتراكه وذلك منصبه،
عضو شأنه شأن أي يتصرف أن الرئيس؛ أو من يكون ذلك بدعوة ما
باألنشــــطة اليومية احلــــال معرفة أكثر بطبيعة لديه كانــــت وإن آخــــر،
يف املبيَّنة الصــــالت تقابلها شــــائعة، وهذه احلالة اإلحصائية. للوكالــــة
كبري ألن أكرب مقبولية حتظى بدرجة أا احلالة هذه وميزة الثالثة. احلالة
أعضاء يشــــارك بينما اخلاصة حقوقه من أي عن يتنازل ال اإلحصائيني

الوكالة. برنامج بشأن مستمر نقاش املجلس اآلخرين يف
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للمجلس أمني تســــمية يف يتمثل آخر لألمانة ترتيب مثة -١٢٤
بأداء كقاعدة، ويقوم، املركزية اإلحصائية بالوكالة العاملني من يكون
يكون من الترتيــــب، هذا ويف التفــــرُّغ. عدم على أســــاس العمل هــــذا
تشــــريع مثًال) بتوضيح طريق (عن ما جيري بشــــكل مبكان أن األمهيــــة
أو املجلس رئيس كانت ســــواء إليها، التقارير األمني يرفع اليت اجلهــــة

اإلحصائيني. كبري
اإلحصائيني كبري حيضــــر ال معيَّن، قد آخــــر ترتيــــب ١٢٥- يف
على اإلجابة ملجرد وعندئذ حيضر دعوته، إّال عند املجلس اجتماعــــات
ُترسم مالحمه عن احلالة الثانية ينبثق بوضوح وضع وهذا األعضاء. أسئلة
إسهامًا فعَّاًال يف العمل يسهم الوزير الذي ليجد بصورة متعمدة أحيانًا

املواضيع. من موضوع أي بشأن متميزين لديه رأيني أن
السياسي يف أي التدخل بشأن افتراضات أية توضع ومل -١٢٦
قد سيئًا أو ســــريًا األمور تســــري قد احلاالت، كافة ويف هذه الُنظم. من
وجود هيئة يربهن قد األحيان، بعض يرام. ويف على ما اجلميع يتصرف
واق كعازل على جدواها ووزيره اإلحصائيني كبري تتوسط املسافة بني
الوزراء حياول قد أخرى، أحيان ويف اإلحصائية. للوكالــــة عنه غــــىن ال
الوكالة مسلك على للتأثري إضافية كوسيلة املجلس واستخدامه تسييس
متييع الوزراء أحد حياول قد الثانية، مثل احلالة ويف حاالت اإلحصائية.
فوارق اإلحصائيني بــــرأي منطو على كبري عنه أعرب متماســــك رأي
يف حاالت الوزيــــر قد جيد أن إّال املجلس. مــــداوالت من تولد دقيقــــة
واملســــألة معًا. واملجلس اإلحصائيني جهــــوده يعرقلها كبري أن أخرى
أن الُنظم دون أن يتنبأ مبســــلك هــــذه ميكنه املرء ال أن هــــي باختصــــار

الصحيح. سياقها يف يضعها

األعمال جدول - ٥
واملســــؤوليات، األدوار يف خطري خلط لتجنُّب حدوث -١٢٧
يقترح جدول عندمــــا بدقة األمر اإلحصائيــــني كبري أن يتدبــــر ينبغــــي
أّال يشــــرك ينبغي املثال، ســــبيل فعلى املجلس. لكــــي يناقشــــه أعمــــال
الوكالة املتعلقة بإدارة الصغرية التفاصيل يف اإلحصائيني املجلــــس كبري
للمســــوح التفصيلية التكاليف قبيل من اليت األمور أن إذ اإلحصائيــــة.
داخل ُتعاَلج أن ينبغي التشغيلي املستوى على كفاءة املشاريع تعزيز أو

خارجي. تدخل دون اإلحصائية، الوكالة
رأي مثل أمورًا يشـــمل أن جيب األعمال جـــدول أن إّال - ١٢٨
تشمل ميدان األنشطة لكي التوسع يف قيمة البطالة؛ أو يف تعريف املجلس
بالتوازن املتعلقة اآلراء أو إحصائية أخـــرى؛ أنشـــطة حســـاب على البيئة
كبري ظل وإذا والتفصيل. بني اجلودة يقام أن ينبغي الذي مقبولية األكثـــر
خارجية معونة تتطلب اليت هي القضايا هذه أن على مصّرًا اإلحصائيـــني
يف نًا حتسُّ سريى الزمن مدى وعلى احلاجة، على املشورة الزائدة تغمره فلن

املجلس. من الوزير هو أو يتلقاها اليت املشورة وقيمة نوعية

تواتر االجتماعات - ٦
مدى األعمال جدول ســــتملي طبيعة األعم، الغالب ١٢٩- يف
التحذير. فإذا ال بأس من بعض عبــــارات االجتماعــــات، ولكن تواتــــر
أنفســــهم األعضاء ســــيجد معظم الالزم، من أكثر االجتماعات كانت
إذا أما فيها. اشــــتراكهم املحتمل أن يقل من وســــيكون للغاية مرهقني
ســــبيل على ســــنتني، كل (مرة من الالزم كانــــت االجتماعــــات أقــــل
كل وسينســــون الغالب يف البعض بعضهم األعضاء يعرف فلن املثال)،
كانت وإذا مناصبهم. تقلَّدوا عندما اإلحصائية الوكالة عن تعلموه مــــا
ستكون جدولة - ١٥ إىل ١٠ من - صغرية نسبيًا املشتركني جمموعة
حالة يف اإلدارية الشــــؤون تتعقد بينما أســــهل، االجتماعــــات املتكررة
العمل هو أســــلوب فإن أفضل كذلــــك، األعضاء. مــــن الكبري العــــدد
لكي املثال) سبيل على األســــبوع، يف يوم ثابتة (بتحديد زمنية جبداول

ُمسبقًا. مواعيد االجتماعات معرفة تسهل
لو كانت حــــىت للجمهور، تتــــاح التقاريــــر ينبغــــي أن -١٣٠
املمكن من جتعل فالتكنولوجيا جذابة. بالنقاش غري املشــــمولة املواضيع
موقع على ُوضَعت وإذا منخفضة. بتكلفة التقارير هذه مثل ترويج اآلن
وموجز للقرارات املتخذة جدول األعمال نسخة من احلاسويب الوكالة
األعمال فهم تيسري على الفعليني فإن ذلك يساعد باملشــــتركني وقائمة

الوطين. اإلحصائي واملجلس أجنزا الوكالة اإلحصائية اليت
االستشارية ٣٠ اللجان - ٧

املجلس تكوين إىل باإلضافة أنه البلدان من كثري يف تبّين -١٣١
ومن استشارية ٣١. جلان تشكيل من املفيد يكون الوطين قد اإلحصائي
املسائل، من العديد لبحث جتتمع هذه اللجان أن النظرية، ميكن الناحية
ولذلك، الفنية. املسائل معاجلة غالبًا يف العملية تربع الناحية من ولكنها
معاجلة حنو حمددة بصورة ــــه التوجُّ إىل النوع هذا اليت من اللجان متيــــل
املتقادمة الُسُبل عن االستعاضة قبيل من اليت الرئيسية القياس مشكالت
القطاعات إنتاجية وتقدير العمــــل، ســــوق إىل الوافدة التدفقات لقياس
وتقرير النظامي، غري القطاع إنتاج وتناول نواتج ُمســــعَّرة، املفتقرة إىل
االســــتهالك. ألســــعار القياســــي الرقم بيانات يف حتيُّز هناك إذا كان ما
رغم أنه أدناه هو الفقرات يف املبينة واللجان هذه اللجان بني والفــــارق
املســــائل تعاجل ما نادرًا به ُيعتد الذي املدروس النوع مــــن رأيها كــــون
اللجان حني ُتدعى بعض ويف اإلحصائيــــة. الوكالة لبقاء ذات األمهيــــة
ُيقصد األزمات االســــتجابة ألزمة مــــن ســــبيل على لالنعقاد املخصصة
األزمات هنا، املبّين الطابع ذات االستشــــارية، اللجان أن تتفادى غالبًا

تديرها. أن ال
وإىل القبيل. هذا من جلنة أكثر من بلدان عديــــدة لدى -١٣٢
على كل بلد قدرة علــــى االستشــــارية عدد اللجان يتوقف كبري، حــــد
يف كاٍف باالشتراك اهتمام اليت لديها اخلرباء طائفة حجم وعلى دعمها؛



٢٤

رأي االستماع إىل على وعلى قدرة الوكالة القبيل، هذا من مناقشات
اليت اللجان فوائد مناســــبة. ومن أا ُوجد مىت توصيات وإعداد اخلرباء
اإلحصائيني بني الفاصلة على تضييق الُشقَّة تســــاعد أا القبيل هذا من
احلكوميني واإلحصائيني ناحية، من الباحثني، واإلحصائيني األكادمييني
يأتون فيها من املشتركني الكثريين ألن أخرى، ناحية من املمارســــني،
األكادمييني يف واالشتراك االهتمام شأن ومن األكادميية. األوســــاط من
ويبقيا الطائفتني، بني الفجوة ُيضيِّقا أن الرئيسية القياس مشكالت حل
قد اليت الفكري التقدم بأوجه وثيق اتصــــال على الرمسيني اإلحصائيــــني

ختصصهم. فروع خمتلف تطور تسهم يف
من بني كان فــــإذا أخرى. ميزات االستشــــارية للجــــان -١٣٣
اإلحســــاس تزيد فإا باألمر، مهتمون حكوميون مســــؤولون أعضائها
إىل ه يوجَّ كان االنتقاد وإذا اجلارية للسياســــات. اإلحصاءات مبناســــبة
اللجان فإن املنهجية، أو النظرية كفايتها عدم بســــبب الرمسية البيانات
النقد من للمشــــورة املحترمة ولالحتمــــاء مصدرًا تكون االستشــــارية
اللجان، بوصفهــــا صديقات هــــذه فإن ذلــــك، على الظــــامل. وعــــالوة
زيادة ويف الوكالة مسعة حتسني يف تسهم اإلحصائية، للوكالة إضافيات

رسالتها. توصيل على قدرا
املخصصة اهليئات - ٨

إّال اللهم خمصصــــة هيئة إنشــــاء اللجوء إىل عدم ينبغــــي -١٣٤
أمهية ذات االســــتعراض قيد املشــــكلة تكن مل وما األزمة. حــــاالت يف
سلطة ذات هيئة االنعقاد إىل ندعو أن العبث من يكون سوف مناســــبة
تأخذ رأيه أن احلكومة على يتعيَّن القدر رفيع يرأســــها شــــخص خمتصة
ألن املستعِملني القلق ســــاور إذا فإنه املثال، وعلى سبيل احلســــبان. يف
أو التحيز أصاــــا قد اإلمجايل املحلي الناتــــج حســــابات تقدير عمليــــة
االقتصادي. القياس جوهر ذلك فســــوف ميــــس الصريح باخلطأ ابتليت
خرباء جمموعة وجه الســــرعة تعاجلها على مل إذا الشــــكوك ومثل هذه
مصداقية بشــــدة دد أن ميكن اخلربة مســــتويات أرفع ميلكون حمايدين
وفيما خيتص اإلحصائية. تنشــــرها الوكالة االقتصادية اليت كافة األرقام

مها: عامتني، نقطتني إىل اإلشارة ينبغي االستشارية، اهليئات ذه
اإلحصائية الوكالــــة من خارج العضويــــة تكون • ضــــرورة أن

املركزية؛
واللجان االستشــــارية اللجان تقيمها اليت التقارير رفع عالقــــة •
البلدان، وتتوقف بــــني فيما كبريًا اختالفًا ختتلف املخصصــــة

حدة. بلد على ظروف كل على

القانون - هاء
املتعلــــق باإلحصــــاء التشــــريع موضــــوع اختصــــار ”ميكــــن
اليت الســــلطة أي اإللزامي، اجلانب مها: رئيســــيتني، مســــألتني يف
البيانات؛ جلمع خالل الوكالة اإلحصائية، من احلكومة، متارســــها
املجموعة ســــرِّية املعلومات لتأمني ضمان من احلكومة تقدمه وما

.٣٢ اإلفراديني“ املجيبني من

إىل حد اإلحصائية بالوكاالت املتعلقة القوانــــني تتماثل -١٣٥
احلكومة، (أو متنح الدولــــة الصيــــغ: إذ اختالف احتمال رغــــم كبــــري،
من تســــمى هليئة، حقوقًا خاصة ذلك) إىل ومــــا الشــــعبية، اجلمعيــــة أو
اهليكل ُيبني بوضوح القانون، ويف اإلحصائيــــة. الوكالة فصاعــــدًا اآلن
من يف توافرها االشتراطات املطلوب ذلك يف مبا اهليئة، األساســــي هلذه
املســــاءلة ومبدأ ظلها؛ يف ســــتعمل أا اليت ُيفَترض والقيــــود يرأســــها؛
بصورة التصــــرُّف من أو حقوقها اســــتعمال إســــاءة مينعهــــا من الــــذي
اإلحصائية الوكالة أن تفعلــــه ما ُيتوقع علــــى القانون تعســــفية. وينص
مســــؤولة الوكالة اليت ُتعَتَبر املجيبــــون، إليها يقدمها الــــيت باملعلومــــات
اإلحصائية الوكالة ملطالب متتثل أن املجيبني طائفــــة من وُيطلب عنها.
األهداف باســــم من املمكن تربيرها طاملا أنه املعلومات اخلاصــــة بتقدمي
من ُيطلب اخلصوصية يف احلــــق انتهاك مقابل ويف القانون. يبينها الــــيت
الوكالة أخلت وإذا املجيبــــني. معلومات حتمي أن اإلحصائية الوكالــــة
املجيبون مل ميتثل معيَّنــــة. وإذا جلزاءات موظفوها االلتــــزام تعرَّض ذا
من فيما بينها القوانني ختتلف وبينما معيَّنة. جلزاءات هم أيضًا تعرضوا
مكتملة إن غري تعد فإا والنطاق، والتفصيل واألســــلوب الطول حيث

أعاله. املبيَّنة اجلوهرية النقاط مل تشمل
ميكن اليت باملواضيع وافية ١٩٥٤ قائمــــة ١٣٦- ويشــــمل دليل
الدليل، إىل يرجع أن الصدد هذا باملرء يف وجيدر القانون. يشــــملها أن
بعض ألن ناحية أخرى ومن التارخيية أمهيتــــه األمر ألن هلذا مــــن ناحية
إذا كانت ا مرجعية يهتدون قائمة فيه جيدون رمبا رؤســــاء الوكاالت
ويتضمن الوكالة. يف بــــه املعمول القانون تعديــــل يف رغبة أيــــة لديهــــم

منوذجيًا. قانونًا إحصائيًا الدليل من هذا األول املرفق

األساسيون الفاعلون - ١
وحقوقهم األساســــيني عــــادة الفاعلــــني القانون حيــــدد - ١٣٧
لنشــــاط القانونية املوضوعة حالة األحكام ويف مســــاءلتهم. وإمكانات
يكون اإلحصاء“، ”قانون بوصفها إليها سيشــــار اليت إحصائي رمسي،

التايل: على النحو الفاعلون
الوزير؛ •

اإلحصائيني؛ كبري •
اإلحصائية وموظفوها؛ الوكالة •

اإلحصائي؛ النظام عن تنسيق املسؤولة الوكالة •
املجيبون. •

هيئات صالت مع جمموعة اإلحصــــاء قانون كما حيدد -١٣٨
ما يلي: أن تشمل ميكن أخرى

أخرى؛ حكومية مكاتب •
وطنية؛ فوق أو مؤسسات دولية مؤسسات •

مهنية؛ مجعيات •
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للنشــــاط املصاحبة الرابطات مــــن وخالفها مهنيــــة رابطــــات •
اإلحصائي.

د القانون االحتادية، حيدِّ ذات الدســــاتري البلدان حالة يف -١٣٩
يف الكائنة اإلحصائية والوكاالت االحتادية اإلحصائية الوكالة بني الصلة
احلكومية الوكاالت ذلك من وغري االحتادية الدولة أعضاء حكومــــات

تلك الدولة. ألعضاء التابعة
املطول أو املوجز القانون: - ٢

ولكن آثار نفضل، حسبما القانون طول يتحدد مبدئيًا، -١٤٠
تزويده يف الرغبة من ينبع املطول تكون حقيقية وخافتة. والقانون ذلك
التنفيذ ُوِضــــع موضع مىت السياســــي التعســــف لتفادي كافية بتفاصيل
ألحكام عضوية التفصيلي التحديد فإن وعلى ســــبيل املثال، به. وُعِمل
ا التالعب دون حيول الوطين اإلحصائــــي املجلس أو التنســــيق وكالة
القانون كلما حفل إّال أنه املحسوبية. ممارسة أو السياســــية العطايا ملنح
وعلى تعديله ملواءمة الظــــروف املتغيِّرة. على القــــدرة بالتفاصيــــل قلَّت
املفاجئة الظــــروف من وغريها البيئيــــة التغيُّرات الزمن تســــتلزم مــــدى
إيقاظ اهتمام كثريًا الصعب مــــن يكون الدوام قانونية وعلى تغيــــريات

لإلحصاء. بتعديل قانون الساسة
الســــواء على املســــهبة والقوانني املبتســــرة القوانني تأيت -١٤١
شــــديدة بعمومية صيغ قانون باخلري يأيت احلاالت، بعض ففــــي مبنافــــع.
من ذلك، وعلى النقيض اإلحصائية. املرونة للوكالــــة من ومينــــح كثريًا
الرئيسيني. للفاعلني احلماية من قدرًا كبريًا لة املطوَّلة املفصَّ القوانني متنح
ذلك يوحي به وما احلالتني. كلتا يف عيوبًا هنــــاك فإن احلال، وبطبيعــــة
اإلمكانيتني هاتني بني توفيقي يوفِّق حل عملي إىل ل التوصُّ ضرورة هو

الصحيح. التوفيقي احلل التوصل إىل يف يتمثل املشرِّع جناح وأن
واإلنفاذ الردع بني ما القانون - ٣

طلب ختوِّل الــــيت للصالحية القانونية يكــــون أن ميكــــن -١٤٢
فيما كبري تأثري ال يســــتجيب، ملن جبــــزاء قانوين واملقترنة االســــتجابة،
غىن عنه ال أمرًا بدورها ُتعــــد اســــتجابة عالية معدالت خيتــــص بضمان
ذه املسألة ليســــت ذلك، من الرغم وعلى العامة. للجودة اإلحصائية
تكفل اليت القانونية الصالحيــــات وجــــود ُيعد الواقع، ففــــي البســــاطة.
قوانني ا اليت البلدان معظــــم ويف متأصل. رمسي مبثابة رادع االمتثــــال
اإلحصائية الوكالة تســــتخِدم مل واضحًا حتديدًا تلك الصالحيات حتدد
مل تســــتخدمها فإا اســــتخدمتها وإن اإلطالق، هذه الصالحيات على

إّال بصورة عارضة جدًا.
بصورة خمتلط، إّما بنظام هو األخذ اليوم املعتــــاد النمط -١٤٣
أحدها متنوعة. أشكاًال يتخذ اخليارات واملزج بني صرحية. وإما ضمنية
القانون يكــــون قد بل إجبارية، املؤسســــات حتريات كل اعتبــــار هــــو
مسوح كافة تعترب نفسه، الوقت ويف املسألة. هذه للغاية بشأن واضحًا
وجوب يتوقف حٍد كبري، وإىل طوعية. املعيشية األســــر أو األشخاص
على البيئة االعتــــراض حالة إّال يف ذكــــره أو عدم صراحة ذلــــك ذكــــر

اقتحام عمليات إىل اجلمهــــور نظر طريقة وعلى والقانونيــــة السياســــية
من - اخلصوصية حتمــــي رمسية جهة اخلصوصيــــة. وإذا كانــــت هنــــاك
بكافة املخاطرة يف اإلحصائيني كبري يرغب ال فقد - أمناء املظامل قبيل
إذ منها، يف أي يتحقق الثمن نصر باهظ مقابل املعيشية حتريات األسر
أهلي عصيان حلملة بشكل قانوين هناك طريقة معروفة للتصدي ليست

اإلحصائي. باملسح املتعلقة املسائل بشأن
التعاون أن عالقات من الرغم وعلى كان النظام، مهما -١٤٤
يكون قد القانون االستجابة، فإن معدالت حتديد يف طاغيًا دورًا تؤدي

النوع. هذا اليت من العالقات عليه تنبين ضروريًا شرطًا
أخرى قوانني حتميها اليت املعلومات على االطالع - ٤

نصًا باإلحصاء يــــورد القانون املتعلــــق أن املفضل مــــن -١٤٥
احلكومية على احليازات االطالع يف حق الوكالة اإلحصائية يبيِّن صرحيًا
ألجل تبســــيط العمليات يتحقق أن ينبغي وهذا البيانات. من األخرى
يقع ما أيضًا حتقيقه لتخفيف أنه ينبغي ذلك من األهم ولكن احلكومية،

الورقي. العمل يف اإلفراط عبء من املجيبني على عاتق
احليازات اإلدارية على اإلحصائية الوكالــــة اطالع حق -١٤٦
القانون يف حيظى، أن ينبغي اإلحصائية لألغراض من املعلومات املفيدة
عام، بوجه اإلدارية الســــجالت حيمي أو احليازات حيمي تلــــك الــــذي
التبادلية، العالقة هي املثلى واحلالة اســــتثناًء. بوصفه الصريح باالعتراف
باالطالع على املتعلقــــة احلقوق يبني إحصائــــي تشــــريع تتمثل يف الــــيت
حيمي املعيَّن الذي التشريع اعتراف ويف شــــروطه، يبني املعلومات كما
حــــق الوكالة بأن احلكومة، يف ُوجــــدت اإلداريــــة، حيثمــــا احليــــازات

ميثل استثناًء. إحصائية االطالع ألغراض اإلحصائية يف
القانونية املشورة - ٥

وحمتواه اإلحصــــاء قانون هيــــكل اتســــام ضرورة ١٤٧- رغــــم
ويفضل اإلحصائيني، لكبري القانونية املشورة تتاح ينبغي أن بالوضوح،
تفسري خبريًا يف يكون متخصص قانوين مستشار ذلك بواسطة يكون أن
املختلفة. وســــتكون للمستشــــار اســــتثناءاته معاجلة ويف اإلحصاء قانون
املتعلقة اإلحصاء قانون أحــــكام تعارض حاالت يف مثينة قيمة القانونيــــة

قوانني أخرى. املتجسدة يف الرمسية القيود مع االطالع حبقوق
الالمركزية النظم يف الترتيبات القانونية اخلاصة - ٦

قانون يســــري أن ينبغي الالمركزيــــة، النظــــم حالــــة يف -١٤٨
هل املثال، ســــبيل فعلى اإلحصائي. النظام أعضاء كافة على اإلحصاء
املصرف داخل أحباث إدارة أو إحصائية وكالة وجــــود حالة يف تقــــرر،
البيانات مجع ختوهلا قانونية ســــلطة اإلدارة أو لتلك الوكالة املركــــزي،
املركزي للمصرف الســــلطة العامة املقــــررة أخرى حبكم من مصارف
معلومات جبمع املســــؤولة لإلدارة يأذن معيَّن نظام أو قانون مبقتضى أم
وكاالت هنــــاك كانت وإذا اإلحصائيــــة؟ األغــــراض خلدمة تكميليــــة
العامة، واألشــــغال والزراعة، وزارات النقــــل، منفصلــــة يف إحصائيــــة
املفروضة والقيود حقوقهــــا القانونية هي فما ذلك، إىل وما والداخليــــة
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اجلزئية على البيانــــات واالطــــالع البيانات جبمــــع خيتص فيمــــا عليهــــا
وكيف عليها؟ واالطالع السجالت اإلفرادية لتخزين املقرر والشــــكل
خلية ضرورة انضمام أو عدم املركزية ضرورة اإلحصائية الوكالة تقرر
األمثل والوضع حقيقيًا فيه؟ عضوًا بوصفها اإلحصائي النظام إىل معيَّنة

الدنيا التالية: القانونية األحكام تطبيق هو
أســــاس إىل اإلحصائي النظام أعضــــاء كافة اســــتناد ضــــرورة •

البيانات؛ مجع بعمليات لقيامهم قانوين
مشــــروعيتهم األعضاء لكافة حتــــدد أحكام وجــــود ضــــرورة •
علــــى املعلومات يكونــــوا أمناء بأن والتزامهــــم ومســــاءلتهم
التقيُّد عدم حالة املنطبقــــة يف اجلزاءات حتدد كما اإلفراديــــة،

االلتزامات؛ بتلك
اليت القواعد والضمانات بنفــــس األعضاء كافة تقيُّد ضــــرورة •
التكامل ألغراض اإلفرادية املعلومــــات تقاســــم ميكن مبوجبها

الفعَّال؛ التحليلي العمل إلجناز وبصفة عامة اإلحصائي،
التنســــيق إىل باحلاجة ُتقّر أحكامًا القانون يتضمن أن ينبغــــي •
ينبغي كما تنفيذه؛ طريقة بشأن أوَّلية مبادئ وإىل اإلحصائي،

للتنسيق اإلحصائي. تعريفًا القانون هذا يتضمن أن

اإلحصائي النظام متويل - واو
اليت اجلهة هويــــة منظور عام، مــــن الفرع، هذا يتنــــاول -١٤٩
الطبعتني ورغم أن إنتاج اإلحصاءات. املترتب على املايل العبء تتحمل
فإن عامة، بصــــورة إّال املوضوع هذا تتنــــاوال مل الدليل مــــن الســــابقتني
أساسية لإلحصاء مســــألة الكايف التمويل عامًا بأن إحساســــًا اآلن هناك
احلال، وبطبيعة العامل. أحناء شىت يف اإلحصائية املستدامة القدرات لبناء
ضغوط بل إن الدوام، على نقاش حمل ســــيظل ”كاٍف“ معىن لفظة فإن
الربامج األولويات يف حتديــــد جتعل املتقدمة البلدان يف اجلاريــــة امليزانيــــة
يكاد ال ذلك، الرغــــم من وعلى حقيقــــة من حقائق احلياة. اإلحصائيــــة
البلدان يف كاف غري عامة، بصفة اإلحصــــاء إن متويل يقول من يوجــــد
االختالف كل فإن احلال خمتلف ذلك، من وعلى النقيض املتقدمة النمو.

انتقال“. مبرحلة املارة يسمى ”البلدان وفيما النامية البلدان يف
النقــــاش الذي بعض هنــــاك املســــتوى الفلســــفي، على -١٥٠
لتكلفتها. املناسب واملخصص الرمسية لإلحصاءات العبء املايل يتناول
احلكومة أن تدفع مها: (أ) شاسع)، بون (بينهما ان حدَّ أساســــًا وهناك
أو عامًا متثل نفعــــًا أو اليت القــــرار لصنع الالزمــــة للمعلومــــات مقابــــًال
للجمهور املعلومات هــــذه تقدم احلكومة مث الناخبني، إلعالم الالزمــــة
(ب) أو التعميم)؛ مقابل هامشــــية بتكلفة تقدير أقصى على (أو جمانــــًا
أساســــًا إلجناز أعماهلا إليها حتتاج اليت املعلومات جبمع احلكومة تقــــوم
أية جلمع املتكبدة التكاليف املستعمل يتحمل أن تكاليفها؛ على وتدفع

وتعميمها. وجتهيزها أخرى معلومات
املناقشـــة فاصل يف حٍد ٣٣ مبثابة راينر تقرير لقـــد كان - ١٥١
املعرب الرأي أن نالحظ أن ينبغي أنه إّال النهجني، هذين تناولت اليت

يعد التقرير) مل ذلك مستخلص ميثل (الذي الفقرة (ب) أعاله عنه يف
الشـــفافية واملســـاءلة ومبادئ يتماشـــى ال ألنه احلني ذلك منذ ُمَحبذًا
عناصر املكاتب تبنت بعـــض احلـــني ذلك منذ أنـــه السياســـيتني. إّال
بســـداد اإلدارات قيام مبدأ إدخال قبيل من راينـــر، تقريـــر يف وردت
ختصيص املوارد. لتحســـني آلية ذلك باعتبار لبعضها البعض التكاليف
البلدان تناســـب غالبًا القبيل من هذا اليت بأن املســـائل اإلقرار وينبغي
توجد واليت راســـخًا، تقليدًا اإلحصاءات اســـتعمال فيها أصبح الـــيت
احلكومة داخل ســـواء الكمي بالتحليل القائمني من كبرية طائفة ـــا
إىل كبري إىل حد السياســـية القرارات فيها تســـتند واليت أو خارجها،
واليت هذه األدلة، من أساســـيًا جزًءا فيها اإلحصاءات وتكون األدلة
بدافع املجتمع أجزاء بني والتحويالت األمـــوال ختصيص حيـــدث فيها

اإلحصائية. القياسات من

التمويل مصادر - ١
نفحــــص أن شــــيء، كل قبــــل املفيــــد عمليــــًا، مــــن -١٥٢
ومها: الرمسيــــة، اإلحصــــاءات لتمويل األساســــيني املصدريــــن بعنايــــة
الوكالة مــــن لكل احلكومة، ميزانيــــة مــــن االعتمــــادات املرصــــودة (أ)
”اخلاليا ولـ الوكالة) هــــذه وجود مثل حالة (يف املركزيــــة اإلحصائيــــة
املكاتب تدرهــــا اليت اإليــــرادات و(ب) الــــوزارات؛ يف اإلحصائيــــة“

السوقية. واخلدمات باألسعار للمنتجات ببيعها اإلحصائية
املصـــدر الثاين. وليس من بكثري أهـــم األول املصـــدر -١٥٣
٢٠ إىل ١٠ مـــن أكثر تدر إحصائيـــة مكاتب ســـوى بضعـــة هناك
فإن املبيعـــات. وباإلضافـــة إىل ذلك، من ”إيراداا“ املائـــة مـــن يف
البلدان من قليلة قلـــة يف اإلحصائية املكاتب اليت تدرهـــا اإليـــرادات
تذهب بل الـــوكاالت تلك عمليات لتمويـــل اســـتخدامها ميكـــن ال

العامة. اخلزانة إىل مباشرة
اليوم منا الـــيت بالتمويل املتعلقـــة الرئيســـية املســـائل - ١٥٤

يلي: ما تشمل
م جمانًا وتقدَّ العامة امللكية معاملــــة ُتعاَمل اليت نــــوع املعلومات •
م ســــتقدَّ اليت ونوع املعلومات احلدية، التعميم بتكلفة م تقدَّ أو

مايل؛ مبقابل
ر أي أساس تقدَّ فعلى مايل، مبقابل م تقدَّ املعلومات كانت وإذا •
إســــاءة احتمال تتقي أن املحتِكرة للوكالة وكيف الرســــوم؟

صالحياا؛
فيما احلكومية اهليئــــات تعامل على رســــوم فرض ينبغي هــــل •

وشرائها؟ اخلاصة املعلومات ببيع بينها
تعد مل التقليدية املنشــــورات ألن تعقدت املســــائل هذه -١٥٥
الرئيســــية األداة صارت اإلحصاءات، بل لتعميم الرئيســــية األداة متثل
اإلحصائية الوكالة وموقع فقط للقراءة املخصصة املدجمة األقراص هي

اإلنترنت. على
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احلكومية امليزانيات من التمويل - ٢

الكايف احلكومـــي التمويـــل تأمـــني عمليـــة رغـــم أن - ١٥٦
شـــديدة االرتباط ناحية، تكون، مـــن قـــد اإلحصائيـــة للمنظمـــات
ناحية من فعليًا، املتبعة اإلجـــراءات تبدو حدة على بلد كل بظـــرف
التمويل يستند أن أوًال، املهم، ومن كبرية. بدرجة متشـــاة أخرى،
بالوضوح تتميز ســـنوية وبرامج متعددة الســـنوات عمل برامـــج إىل
النامية البلـــدان ســـيما ال البلدان، بعض والشـــفافية. ويف واملنهجيـــة
وضع ونشـــر أيضًا من املهم انتقـــال، يصبح مبرحلة املـــارة والبلـــدان
احلكومية املناســـبة. الدوائر طويلة األجـــل يف رئيســـية“ ٣٤ ”خطـــة
الوكاالت) (أو الوكالة تـحشـــد اجلوهريــة أن األمور من ُيعد ثانيًا:
كان مستعمليها. وإذا طائفة سياسيًا كافيًا من ِقَبل تأييدًا اإلحصائية
لتحقيق هذا هامة مبثابة أداة يكون أيضًا فقد جملس إحصائي، هنـــاك
تكون تأمـــني التمويل أن عند الفائدة كل املفيـــد من التأييـــد. ثالثًا:
اإلدارة ضليعة حســـنة منظمة إىل نظرة اإلحصائية الوكالة إىل النظرة
تبيِّن واضحة إدارية تقارير إنتاج ويف التخطيط وحماسبة التكاليف يف

الناقص واإلنفاق واإلنفـــاق والنفقات، واإليـــرادات املحرز، م التقـــدُّ
ذلك. الزائد، وما إىل

واخلدمات للسلع السوقي التسعري - ٣
للوكالة الســــماح على ع تشــــجِّ عديدة اعتبارات هنــاك -١٥٧
باألســــعار واخلدمات الســــلع طريق بيع عن ميزانيتها بزيادة اإلحصائية

السوقية.
القبيل هذا مــــن اليت واخلدمات الســــلع مينــــح بيع أوًال: -١٥٨
أمرها سلعة متخصصة ميوِّل ال بأســــره املجتمع أن إىل االطمئنان بعض
للوكاالت الســــماح ثانيًا: املســــتعملني. خمتار من عدد ســــوى يهم ال
على حافزًا هلا يتيح اخلدمات بيــــع بعائداا من باالحتفاظ اإلحصائيــــة
من املرونة هذه مبثــــل ومتتعها غري املســــتعملة. القدرات من االســــتفادة
يف جمال الذاتية قدرا بتطوير املستعِملة املنظمة قيام دون حيول أن شأنه
يعزِّز قد هذا ثالثًا: هذا. اجلهود ازدواج ميثله أن ميكن ما بكل املسوح،

خلدمة املستعِملني. هة اإلحصائية موجَّ املنظمات يف ثقافة نشوء

واخلدمات السلع أساسيان: تعريفان - ٤ املربع
ألجل ختزينها ميكن تفســــري، بال أو تفســــري ذات يف ذاا، ية تامة كمِّ معلومات صفائف هي املعلوماتية“: ”املنتجات أو الســــلع،
حولية القبيل هذا من اليت ”الســــلع“ تشمل قد ولذلك، مهمًا. ليس الصفائف ل به هذه ُتســــجَّ الذي والوسيط مســــتقبًال. االســــترجاع
موزعة والواردات للصــــادرات جداول أو القياســــي؛ الصناعي التصنيف به فقط للقراءة خمصصًا مدجمًا قرصًا أو القوميــــة؛ للحســــابات

حاسويب. موقع التنـزيل من تقبل األساسية، السلع فئات حسب
معادلة حســــابية ”اخلدمات“ توفري أمثلة ومن معلومايت إحصائي. ُمنتج خللق الوكالة اإلحصائية ا تضطلع أنشــــطة هي اخلدمات:
زمنية سلسلة واختبار معيَّن؛ جدول يف إلفصاح متبق واختبار مشترك؛ ســــجل إىل بالرجوع الصغرية األعمال شــــركات الختيار عيِّنة من

للتعديل املومسي. صاحلة جتعلها اليت الشروط ملجموعة حمققة كانت ما إذا لتبّين
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استنتاجات
متميِّز اسم ولعل وضع منفرد. مكتب منفردة أو مؤسســـة إنشـــاء حتبذ أن اإلحصائية الُنظم تصنيف دراســـة تتناول شـــأن أي من
األخرية، الســـنوات ويف شـــديد. بتحفظ نشـــرها أو أمساء ذكر دون اإلحصاءات من تعميم تلك أفضل الرمسي اإلحصاء ناتج على
املركزية للمصارف األحباث التابعة إدارات فيها تولت هياكل إنشـــاء املركزية احلكومات على املؤثرة امليزانية اســـتلزمت مشـــكالت

الفعَّال. التنسيق صالحية
فإن النفقات ومع ذلك، التجزُّؤ. أو ال يوفرمها التشتُّت فرصًا ووسائل عمل يتيحان احلرجة والكتلة ز التركُّ يف أن شك مثة وليس
تلك العملية جدوى تصبح من الكثرة حبيث تكون عن الدولة) قد االنفصال حيث (من الالمركزية بعملية والعقبات القانونية املتصلة
من ممكنة أكرب منفعة اســـتخالص ويريد النظام جتزؤ لتقليل حماوالتـــه يف املركزية اإلحصائية الوكالة رئيـــس وعندمـــا خيفق حمـــدودة.
السياسي، التأييد حشد إىل باإلضافة وهي، حد ما. جيرا إىل أن بوسعه أدوات أدوات عديدة، وكلها يديه يف متناول سيجد التنسيق،

تشمل ما يلي:
وطين؛ إحصائي جملس إنشاء •

اإلحصائية؛ لألنشطة خمصصات امليزانية املرصودة تنسيق •
العام؛ يف القطاع اإلحصائي السلك إدارة •

للموظفني؛ الدويل التبادل •
البيانات؛ مجع على املصاَدقة •

الدولية. املعايري •
منصب يتمتع أن ال بد الصاحلة، القيــــادة والجتذاب احلديثة. اإلحصائية الوكالة يف الفعَّال لألداء رئيســــية متثل أداة القيــــادة وقــــوة
عليه ولكن السياســــي، مبنًأى عن اجلدال بتصرفــــه وحياده، موضوعيته اإلحصائيــــني كبري يبدي أن بــــد وال املناســــبة. باملكانــــة القائــــد
املواهب من كبري اإلحصائيــــني مزجيًا نادرًا يبدي أن بد وال األخرى. يف الــــوزارات مع ُنظرائه وثيقة صلة يقيــــم نفســــه أن يف الوقــــت
الطيش مبظهر احلكومات تبدو أّال بد وال املوضوعية. احلالة حســــب ســــتختلف منهما كل ِنَســــب أن رغم اإلدارية، واملواهب املهنية
طاقة تكون عندما احلال باستمرار تسمح ذلك، وأال إىل عند ظهور احلاجة االســــتقالة كبري اإلحصائيني من تطلب عندما التعســــف أو
املكثَّف تزداد باالتصال أن ميكن اإلحصائيني كبري قدرة طويلة. وأخريًا، فإن قد مخدتا لفترة االبتــــكار على وقدرته كبــــري اإلحصائيــــني

اخلارج. يف نظرائه مع
وللحصول اإلحصائيني. مسؤوليات كبري من هامة مسؤولية ميثل لإلحصاء النامية) البلدان حالة يف (املتزايد املستقر التمويل وتأمني
والطويلة السنوية العمل برامج قبيل (من سليمة ختطيط إنشاء أدوات املفيد من يكون التمويل املستقر، لتوفري الالزم السياسي التأييد على

اإلدارة. منظمات حسنة اإلحصائية بوصفها املكاتب صورة تعزيز عن فضًال األجل)،
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اإلحصائيون ســــوف يضيف الراهنة، لألحوال مالئمًا الوصف يصبح هذا لكــــي ١١

األيام عبارة ”والبيئي“. هذه
Handbook of Statistical Organization, Studies in Methods Series F, ١٢

.No. 6 (United Nations publication, Sales No. 54.XVII.7), p. 11

Handbook of Statistical Organization: A Study on the Organization ١٣

of National Statistical Services and Related Management Issues, Studies in
Methods Series F, No. 28 (United Nations publication, Sales No. E.79.XVII.17),

.pp. 14 ff

وقيد واسترجاعها؛ الوثائق وختزين والتعميم؛ الطباعة برزت تشــــمل: اليت األمثلة ١٤

االستهالك. أسعار ومجع الُنظم؛ وحتليل البيانات؛
.1954 Handbook, pp. 10 ff ١٥

ألنه االقتصادية بتنســــيق اإلحصاءات املركزي املصرف يقوم آخر، ســــيناريو ١٦ يف

ابتكاري بطابع اإلحصائية املتسمة الالزمة لألنشطة الوسائل ويوفِّر الوطنية احلســــابات ُيعد
اإلحصائية الوكالة تتمتع ا بالشرعية اليت املركزي املصرف متتع لعدم نظرًا أنه إّال شديد.
وااللتقاء واملســــميات االســــتبيانات واعتماد اإلحصائية املعايري بتحديد خيتص فيما املركزية
ســــوف ُيبحث وهذا حمدودة. قدرته على التنســــيق باتــــت بالنظــــراء اإلحصائيني، دوليــــًا

الثاين. الفصل من ٧ - الفرع باء يف باستفاضة
.1980 Handbook, p. 21 ١٧

حيمي النظام أحيانًا فهــــو ومســــاوئه. حماســــنه امليزاين لالعتراف البعض إن يقول ١٨

أفكار لديهم تكون رمبا الذين الــــوزراء يفرضها اليت التعســــفية من االقتطاعات اإلحصائــــي
املفرطة االقتطاعات من ينجو قد اإلحصائي اجلهاز إّال أن الوطنية. األولويات بشأن خمتلفة
يف مذكورة غري بسيطة اجلهاز مديرية مىت كان امليزانية يف كربى اقتطاعات وقت حدوث

العامة. احلسابات
طابع ذات شواغلها إذ أن الزراعة، وزارات جدًا يف يف أحيان كثرية حيدث هذا ١٩

للقيام مناسبا تدريبا تلقوا الذين اإلضافيني الوكالء من شبكة تستخدم قد وهي ختصصي،
اإلحصائي. بالعمل امليداين

Official records of the Economic and Social Council, 1976, ٢٠

.Supplement No. 2 (E/5910), para. 138

.1980 Handbook, p. 21 ٢١

هوية من النظام مركزيًا، التيقُّن حىت عندما يكون العسري، من يكون أنه قد الواقع ٢٢

للتنسيق. جمالس وجود بسبب اإلحصائيني كبري
حاالت ويف الوزراء. أعضاء جملس من متنوعة جمموعة إىل ”الوزير“ مسمى يشري ٢٣

بلدان بعض اإلحصائية. ويف الوكالة مسؤولية يتوىل الذي هو احلكومة رئيس يكون معيَّنة،
اجلمهورية. رئيس نائب الشخص هو يكون هذا الالتينية، أمريكا

فرصة دون واحدة مبــــدة حمدودة التعيينات فبعض متنوعة. صــــور املمارســــة هلذه ٢٤

عدة هناك تكون قد أو فقط، واحدة ملرة التجديد حيدث قد حاالت أخرى، ويف للتجديد؛
مالئمًا. َحة املرشِّ السلطة تراه حسبما جتديدات

أن ميكن أخرى، بلدان ويف هو الربملان. املسؤول هذا يكون قد بعض البلدان، ٢٥ يف

يتصرف حبكم الذي الكبري يكون املوظف قد بل املسؤول، الوزير أو الوزراء رئيس يكون
أرفع مستوى. مسؤول من إليه املفوضة السلطة

فيها يكون احلاالت اليت عليها تنطوي مشكلة هناك كانت بأنه رمبا اإلقرار جيب ٢٦

واملســــؤول البلد يف االقتصاديني املحاســــبني كبري املركزي هو املصرف أحباث إدارة رئيس
الدويل. باالستثمار املتعلق وضعه وميزان مدفوعاته وقياس واحلكومية القومية حساباته عن
اآلخرين عرب القوميــــني املحاســــبني كبار مع الدويل التعــــاون جيري قد احلالة، هــــذه ففــــي
كبري موقف إيضاح ســــيتعيَّن إذ أخرى. فعاليات فيــــه تشــــترك وقد الدويل النقد صنــــدوق
غري بديل ومثة وكرامته. املنصب أمهية مع تتماشــــى بطريقة األمور هذه بشــــأن اإلحصائيني

منفصلني. كيانني مع التعامل يف مقبول يتمثل
.1980 Handbook, pp. 12-13 ٢٧

املعنون: املنشور يف ما حد إىل النموذجي جند مثاًال للهيكل االستشـــاري أن ميكن ٢٨

الــــذي ،Framework Document: Office for National Statistics (London, 1996)
بشأن أعمال إىل املدير م املشورة يقدِّ االستشاري ”املجلس أن: منه ٥ - ١ الفقرة يف جاء
للجهاز رئيسًا باعتباره املدير ومسؤوليات وأهداف املنظمة الســــنوية، اإلحصائية، املكتب

اإلحصائي احلكومي“.

االستشاري املجلس ُيعَترب ،(١٩٧٥) األســــترايل اإلحصاء مكتب مبوجب قانون ٢٩

وجه القانون على جــــاء يف وقد القانون. منصوصًا عليــــه يف كيانًا األســــترايل اإلحصائــــي
بـ: فيما يتعلق وإىل اإلحصائي الوزيــــر إىل املشــــورة تقدمي هي املجلس ”مهام أن التحديــــد
وتنسيقها؛ فيها والتوسع أستراليا يف العامة لألغراض املقدمة اإلحصائية اخلدمات (أ) حتسني
يتصل فيما اعتمادها ينبغي اليت األجل والطويلة وبرامج العمل الســــنوية األولويات و(ب)

اإلحصائية“. تلك اخلدمات توفري عليها ينطوي اليت الرئيسية باجلوانب

يشــــيع اليت ”جلنة“ ولفظة هنا املســــتعمل بني مصطلح ”جلنة“ اخللط ينبغــــي ال ٣٠

الوكالة اإلحصائية إىل لإلشــــارة املســــتقلة الدول رابطة يف األعضاء الــــدول يف اســــتعماهلا
املركزية.

ويف اإلحصائية، الوكالــــة إىل تقاريرهــــا اللجــــان هذه ترفع احلــــاالت بعــــض يف ٣١

لدى توجد املثــــال، ســــبيل وعلى الوطين. اإلحصائي إىل املجلس ترفعها أخــــرى حــــاالت
جلنة ٢٥ حنو الوطين) اإلحصائي املجلس تعادل (وهي هولندا لإلحصاء يف املركزية اللجنة

املواضيعية. املجاالت كبرية من طائفة تعاجل دائمة استشارية
.1980 Handbook, pp. 36 ff ٣٢

أيضًا انظر .١٩٨٠ لنــــدن، إىل رئيس الوزراء، ديريــــك راينر الســــري رفعه تقرير ٣٣

Government Statistical Services, Cmrd 8236 (London, Her Majesty’s
.Stationery Office)

هذه اخلطة مثــــل على عادة يطلق األورويب، لالحتــــاد التابعــــة برامــــج التعــــاون يف ٣٤

السنوات“. املتعدد املتكامل اإلحصائي ”الربنامج الرئيسية

احلواشي
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واحتياجام املستعِملون - ثالثًا

بل توضيح األشــــياء ملجرد اإلحصاءات ال حنتــــاج إىل ”حنــــن
.٣٥ الشرح“ بدقة ما حيتاج إىل نعرف أيضًا لكي

جبمع احلقائق ُيعــــىن الذي السياســــية العلوم ”فرع هــــو اإلحصــــاء
املجتمع أو الدولــــة حالة اليت تؤثــــر على العددية) احلقائــــق ســــيما (ال

.٣٦ ومناقشتها“ احلقائق تلك وبتصنيف
والســــماح أســــئلة على اإلحصاءات ألجل اإلجابة ١٥٩- ُتعد
االستفســــارات الدقة. وبعض من كافية األســــئلة بدرجة بصوغ أحيانًا
عدد هو ما (مثال ذلك: الدوام على ُتطَرح واحدة ولكنها مرة ُتصــــاغ
وهناك يف مسعاهم؟). النجاح هلم وُقدِّر الشهر العمل هذا التمسوا من
األســــبوعي الذي اإلجناز هو ما ذلك: (مثال أقل مبعدل أســــئلة ُتطَرح
حمســــوبًا باألطنان/األميال؟). احلديدية السكك شــــبكة حتققه أن ميكن
تتعدل طرحهــــا وراء الكامنــــة األســــباب ألن ُتعدَّل وبعــــض األســــئلة
بني القطاع القائمة الصلة لتغيُّر م التكنولوجي أو التقدُّ اســــتجابة ملظاهر
اآلن حىت إجابات جتد مل أســــئلة هناك أن إّال اخلاص. والقطــــاع العــــام
نتيجة اإلنتاجيــــة جمرد زيــــادات يف الظاهر التباطؤ هــــل (مثــــال ذلــــك:
فقد ما، حٍد وإىل حقيقــــي؟). تباطؤ أنه أم بالقيــــاس ملشــــكالت تتعلق
ميكن ســــؤال إىل العام حتول الســــؤال اإلحصائية أن الوكاالت اعتادت

له. عملية إجابة على العثور
التنظيم ســــبيل تكافح يف أن اإلحصائية للوكالة ينبغــــي -١٦٠
مناســــب إحصائي برنامج عن أن ُيســــفر بعيد حــــٍد إىل ح ُيرجَّ الــــذي
والصعوبة موظفيها، وقدرة ميزانيتها، على املفروضة القيــــود حدود يف

اليت تواجهها. لألسئلة اجلوهرية
تأثره يســــهل اجلانب الوحيد الذي ليس العرض جانب - ١٦١
طرائق يف التكنولوجية تؤثر التغيُّــــرات أن ميكــــن إذ اخلارجي. بالتغيُّــــر
املعلومات مجع طريقة يف بالتايل تؤثــــر وأن الوكالة اإلحصائية، تنظيــــم
يف املحرز م أوجه التقدُّ أحدثــــت وقد التزويد ا. وطريقة اإلحصائيــــة
احلاســــوب وتكنولوجيا والالســــلكية الســــلكية االتصاالت تكنولوجيا
جتهيز على وقدرا اإلحصائية عمل الوكاالت نطاق يف هائلة زيادات
سببًا يشكالن فإما معًا، التطورين هذين أخذنا اخلام. وإذا املعلومات
الالمركزية امليدانية العمليات إىل االحتياج بعد اآلن عدم إىل يدعو رمبا
تصبح النوع قد هــــذا من امليدانية اليت أن العمليــــات إّال .٣٧ جغرافيــــًا
اإلحصائية، للوكالــــة التابعة التعميم ملرافــــق امتدادًا باعتبارهــــا مفيــــدة

لوظائفها التقليدية. أدائها إىل إضافة وذلك
اإلحصائية بطرق الوكالة ُتقيِّــــد التكنولوجية ١٦٢- التغيُّــــرات
إىل الوطنية الطرائق مــــن األعمال ســــريعًا منظمات تتحول أخرى. إذ

االتصال والنقل وتكنولوجيات العاملية. إىل الطرائق بل اإلقليمية، الطرائق
وهذان أمران مدروس، بشكل القرارات واختاذ الشديد التحكم ــــر تيسِّ
للمشــــروع النطاق اجلغرايف عن النظر عليه بصرف مواصلتهما ميكــــن
يزال ال القانوين للوكالة اإلحصائية األساس أن إّال األعمال). (بقطاع
للوكالة أن ميكن إذ ال السياســــية، باحلدود ُمقيَّدًا جــــدًا بعيد حــــٍد إىل
مشــــروعيتها مدى عن النظر بصرف الوطنية، حدودها خــــارج تعمل

احلكومي. جلمهورها املعلومات أمهية وعن داخل الوطن
الفنية والدراية واملعدات البيئة يف احلادثة التغيُّرات ختلق -١٦٣
أعمال الوكالة جــــدول يف تغيريات بالتــــايل متلي جديدة، احتياجــــات
بعض تتناول والفقرات التالية التنظيمي. وسياساا وهيكلها اإلحصائية
خمتلف جانب من اإلحصائية النواتــــج على للطلب املميــــزة اخلصائص

مجاهريها.
احلكومة احتياجات - ألف

اهتمام موضــــع بالذات، طابعــــه حبكــــم اإلحصــــاء، إن -١٦٤
الوكاالت تتلقى ذلــــك، إىل وباإلضافة احلكومــــات. ِقَبل مــــن خــــاص
كانت املركزية، وإن أساســــًا مــــن احلكومة التمويل اإلحصائية الرمسية
فيها ُتســــتكَمل حاالت هناك املثــــال، ســــبيل اســــتثناءات. وعلى هناك
الســــلع بعائدات بيع اإلحصائية الوكالة يف ميزانيــــة احلكومة مســــامهة
أيضًا وهناك اخلاص. القطاع بينهم ومن املستعِملني، واخلدمات لكافة
التابعة الوكاالت البحثية تعدها اليت اإلحصاءات فيها حاالت تكتسب
احلصة أن رمسية. إّال شبه مكانة طويلة فترة مدى على اخلاص للقطاع
وتعززها البلدان، معظم يف الوطنية، اخلزانة تقدمها امليزانية من األكــــرب

الدولية. الوكاالت من أحيانًا منح
التأثري التمويل، مصــــدر بوصفها حتاول احلكومــــة، ١٦٥- قــــد
عندما بنَّاًء يكون أن ميكن التأثري وهذا اإلحصائية. الوكالة أنشطة على
من ذلك، وعلى النقيض األولوية. ذات األنشــــطة على حتديد يســــاعد
أو حيوي، رقم إعــــالن تأخري يســــتهدف عندما ضارًا يكون قد فإنــــه
بالفعل وقد رأينا األساليب. أو التعاريف يف تغيري أو حتدي رقم، تعديل
الفصل وهذا ضــــارًا. األنشــــطة من األخري النوع جتعل اليت األســــباب

اإلجيابية. األنشطة يدرس
العــــادة عن احتياجــــات احلكومة، يف التعبري ال جيــــري -١٦٦
بطريقة تفيد املحتملــــني، املســــتعملني احتياجات شــــأا شــــأن معظم
مها: فئتني، إىل االحتياجات تنقســــم وهذه الفوري. البيانات مجــــع يف
واالحتياجات املتغيِّر لنفس دورية مشــــاهدات تتطلب اليت االحتياجات
تلزم املثال، ســــبيل وعلى خمصص. لغرض مجع املعلومات تتطلب الــــيت
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االستهالك أسعار متوسط يف التغيُّر عن للكشــــف الدورية املشــــاهدات
إلقامة وذلك أو فصل إىل آخر، آخر إىل شهر أو آخر أســــبوع إىل من
التضخمية؛ وعن الصلة بالضغوط متعلق جاٍر منظور سالمة على الدليل
إليها املســــددة واملدفوعات األخرى البلدان مــــن اآلتية بــــني اإليرادات
التالميذ وعن عدد أجنبيــــة؛ أصول من ما لــــدى اخلزانة نفاد يف حالــــة
كربى مناطق داخل الصغرية باجلهات املدارس يف سنويًا قيدهم املتوقع
املدرسني ومن الدراسية حيِّز الفصول من املعروض وفاء لضمان معيَّنة،
ذات لإلحصاءات الدوري يلبيها النشــــر االحتياجات وهذه بالطلــــب.
ألسعار القياسي الرقم قبيل من اليت القابلة للوصف، املعروفة اخلصائص
فيما العامل بقية املدفوعــــات مع وميزان وامليزان التجاري االســــتهالك،
الســــكانية املقسمة حسب واإلســــقاطات واخلدمات، بالســــلع خيتص
٣٨ يفســــرون وســــطاء البلدان غالبية يف وهناك واجلهة. والســــن النوع
ويبلغون قبل من بــــة املبوَّ اإلحصاءات ضوء على اجلارية اإلحصــــاءات

االنتباه. تستلزم قد اليت بالتغيريات القرار صانعي
إىل معلومــــات احلكومــــة احلــــاالت، حتتــــاج بعــــض يف -١٦٧
الوضع وهذا معيَّنــــة. جذور مشــــكلة لكي تشــــرح خمصصة إحصائيــــة
املشكلة طبيعة حســــب مكيَّفة قياس مصطلحات توجد ال عندما يتعقد
القبيل: هــــذا من اليت املشــــكالت اإلجابــــات املتوقعــــة. ومــــن أمثلة أو
ما يبدو؛ على يتزايد املضافة القيمة ضريبة من التهرب حجم كان إذا ما
كانت إذا وما التزايد؛ آخذًا يف االقتصاد الســــري حجم كان إذا ومــــا
حنو على أفضل املوارد من تستفيد ْجن بالسَّ املتعلقة السياســــات اجلارية
اجلارية املرتبات جداول يف وما إذا كان هناك املعلَنة؛ األهداف لتحقيق
األدلة طبيعة تكون هذا القبيل، قد من اليت احلاالت املرأة. ويف ضد متييز
ترمجة االحتياجات الواضــــح أن ومن والنقــــاش. للتفســــري عرضة ذاا
حيدثان للبيانات، إعادة ترتيــــب أو مجــــع للمســــتعملني إىل املعلوماتيــــة

معقدة. عملية هي الحقًا،
الزمان أو عن النظر تســــتمر بصرف بعض املشــــكالت -١٦٨
شــــاع فقد السياســــي. هيكل النظام عن أو أســــلوب احلكم أو املكان
اخلدمة سن بلغوا من ”عدد عن مضت، سنة ألفي قبل التســــاؤل، حىت
ســــؤال ولفترة طويلة املتحدة اململكــــة يف هنــــاك وكان العســــكرية.“
الربيطانية“، اجلــــزر لســــكان املتاح للغذاء الكلي ”الوزن عن تقليــــدي
ذلك وزراء من الكثريين بال يشــــغل قصرية ظل حىت فترة ســــؤال وهو
االبتكار عــــن نتجت متامًا جديــــدة أخرى مشــــكالت وهناك البلــــد.
ســــبيل على االقتصادية العوامل انتظــــام يف وعــــن التغيري التكنولوجــــي
األخرى تضغط هي املشــــكالت وهذه اجلديدة. للتقنيات االســــتجابة
فحســــب اجلديدة املعلومات مجع ألجل ال اإلحصائية، الوكاالت على

أيضًا. النهاية يف اإلحصائية البيانات إعادة تنظيم بل وألجل
املالية وزارات - ١

تغري إن حىت قدمية العهد، املالية وزارات ١٦٩- إن احتياجــــات
علم يف تقدم كلما حــــدث البيانات به م تقدَّ أن الذي ينبغــــي الشــــكل
قياس الوزارات بني تلك احتياجات وتتراوح املحاسبة. يف أو االقتصاد

املوارد وجتنيب الدولة حســــابات دفاتر يف التوازن وحتقيق ثــــروة البلــــد
املقبلة. األجيال لصاحل

عدم هناك كان مما إذا التيقن إىل املالية ١٧٠- تســــعى وزارات
معرفة وإىل اســــتعماهلا، وإمكانيات املوارد اســــتعمال أوجه بني توازن
خاصة أمهية ومما لــــه التوازن هذا. عــــدم حيدثه أن ميكن الــــذي التأثــــري
الذي يطرح األمر ســــوق العمل، على تؤثر اليت التوازن عدم حــــاالت
اإلنتاج مســــتوى على للحفاظ الالزم العمال عدد بشــــأن التســــاؤالت

اجلاري.
تتفاعل التغريات تعرف كيف املالية أن لوزارات بــــد ال -١٧١
فإن ما، حد وإىل تغيِّر القيمــــة. لكي واألســــعار الكميــــات يف احلادثــــة
التغيُّر، اليت تتصل باملتغيِّرات السريعة باإلحصاءات الوزارات تم تلك
املوازنة يف الطلــــب جبانب اهتمامها مــــن أكثر الطلب، قبيــــل من الــــيت
مسلك حول أسئلتها ز املألوف أن تتركَّ من فإن الســــبب، وهلذا العامة.
اليت يبدوا الثقة ومدى املستهلكون، وهي: الرئيسية، الطلب جتميعات
واملستثمرون دخوهلم؛ ادخارها من مييلون إىل اليت واحلصة السوق، يف
األعمال املوجودة وشــــركات اقتناءها؛ يودون اليت واملعدات واهلياكل
على واخلدمات املنتجة الســــلع شــــراء يف رغبة تبديه من وما باخلــــارج
أكثر اهتمامًا تبــــدي األخــــرى، فإا الوزارات الوطين. أمــــا الصعيــــد

املوازنة. يف العرض جانب بدراسة
األخرى الوزارات - ٢

شيوعًا األكثر (ومناذجها الرأسية الوزارات تسمى هذه -١٧٢
وهي واالتصاالت)، والنقل، والطاقة، واملناجم، الزراعة، وزارات هي
بعض املعلومات إىل منها. وباإلضافة مجهور كل حجم معرفة حتتاج إىل
من قبيــــل املعلومات املتعلقة اليت وهيكله، باإلنتــــاج املتعلقة األساســــية
جمموعة وزارة فإن لكل املســــتثمر، املال رأس عائد ومعدالت بالعمالة
وزارات متيل املثــــال، ســــبيل وعلى بقطاعها. تتصل فريدة اهتمامــــات
اآلثار ومعرفة باملحاصيل التنبؤ بتحســــني على حنو االهتمام إىل الزراعة
النقل وزارات تعىن الفطريات؛ بينما األعشاب ومبيدات ملبيدات البيئية
وكفاية ومعداا وقاطراا احلديدية الســــكك وأحوال الطرق بســــالمة
اخلاصة االهتمامات تعجل األحيان، بعض ويف جرًا. وهلم املطــــارات؛
وبالتأكيد، فإن .٣٩ منها كل لقطاع التفصيلي بالتنظيم هلــــذه الوزارات
البلدان، من عدد يف اجلوي والنقل الربي النقل حال ميثل برح ما هــــذا
الســــنوات املمتدة من الفترة الــــوزارات يف هذه بعض شــــعار أن رغــــم

املنظمة ٤٠“. القواعد من ”التحرر كان املاضية العشرين إىل العشر
يف األمهيــــة الطاقــــة شــــديدة وزارات أصبحــــت لقــــد -١٧٣
والبلدان املنِتَجة البلدان يف كل مــــن موجودة وهي األخرية، الســــنوات
هو أساســــًا الوزارات تلك غريهــــا. وما يهم على املعتمدة املســــتعِملة
جمال والطلب يف للعــــرض جارية موازنة اإلحصائيــــة الوكالــــة تعــــد أن
من واالحتياجات العجز وأوجــــه البدائل على بالتعرُّف الطاقة تســــمح
لكي جاهدة الــــوزارات وتســــعى الشــــواغل. من ذلك وغري الواردات
بأســــرع الطبيعية البلد نضوب ثروات عدم املثال، ســــبيل على تكفل،
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يســــودها النظام، بيئة يف واحلفر التنقيب وحدوث عمليــــات يلــــزم مما
وهذه الصحيحــــة. أســــعار الصــــرف إىل البدائــــل الوقوديــــة واســــتناد
أي مواكبة جمرد تود ال الذكر، السالفة الوزارات شأن شأا الوزارات،
معلومات بل تطلب أيضًا ومبواردهم حبجم مجاهريها متعلقة تطــــورات

لدى املتخصصني. ال يتوافر إّال الذي النوع من
وزارة قبيل من متنوعــــة، بأمساء ُتعرف العمــــل وزارات -١٧٤
القوى ظروف تشــــمل واهتماماا البشــــرية. املوارد وزارة أو العمالــــة
واألجر باملهــــن املرحبة؛ القوى هــــذه اشــــتغال ســــهولة ومدى العاملة؛
التدريب مرافق وسالمة أماكن العمل؛ وتوافر العاملة؛ للقوى املنصف
باتت وملن مهارام مطلوبــــة تعــــد مل الذيــــن للمســــتخَدمني املناســــبة
الناشئ؛ واكتشاف الطلب إىل يكفي بالنســــبة مبا متوافرة غري مهارام
جغرافية، اختالالت توجد حيث اجلغرايف دون التنقل احلائلة احلواجــــز

والطلب. العرض يف عامة، وليست
متقاطعة وزارات من أجزاء (أو متقاطعة وزارات هناك -١٧٥
والســــياحة. والثقافة الرياضة وزارات أمثلتها من األحيان)، بعــــض يف
مســــؤولية تتحمل الذي القطاع تقييم إىل ه موجَّ الرئيســــي واهتمامهــــا
ختصيص يتســــىن الفريدة لكي مساته حتديــــد وإىل تنظيمــــه) (أو تعزيــــزه

املوارد له بكفاءة.
الوزارات أكرب والتعليم الصحة وزارات تكون أن الشائع -١٧٦
وميثل اخلاص. والقطاع العام القطاع من كًال والياا اخلدمية، وتشمل
الروتيين العمل مــــن املرهق اجلزء منهما، أي أو والتنظيــــم، الترخيــــص
التفصيلية. ية الكمِّ املعلومات من قدرًا كبريًا يتطلب إذ الوزارات، لتلك
اليت سلطة تلك الوزارات، تترابط أن املعتاد من فإن ذلك، عن وفضًال
مستويات يف احلكومية مع الســــلطات املركزية، احلكومة من جزء هي
فإن عملياا تنظيميــــة، مهامًا تتوىل الــــوزارات هذه وألن أخــــرى ٤١.
باتت ردة، مطَّ وبصورة التفصيلية. املعلومــــات من تولِّد فيضًا اإلداريــــة
الذي الفعالية، ملفهوم لتلك الوزارات خاضعة املعلوماتية االحتياجــــات
كافية غري اإلدارية وتصرفاا. والسجالت سياساا نتائج يتطلب قياس
طلبات إىل بالفعالية املتعلقــــة األســــئلة تفضي ولذلك، لقيــــاس النتائج.
حريف بشــــكل متولدة إحصائية مبعلومات اإلدارية الســــجالت لتكميل

حتليلي. عمل إطار
جمال يف الكربى احلصة عن مسؤولة احلكومة ألن نظرًا -١٧٧
الكفاءة تساؤالت بشأن ُتطرح عديدة، ببلدان التعليمية اخلدمات توفري
يتحملها اليت التكلفة مقدار هو ما هذه األسئلة: ومن العامة. واملساءلة
عشر؟ اخلامســــة ســــن حىت الصغار لكافة املجاين التعليم لتوفري املجتمع
هناك أن أم املاديــــة، املرافق وهل تكفــــي التكاليف؟ وكيــــف ُتعــــوَّض
ِنَســــب املعلمني وهل تكفل اخلدمة؟ توفــــري يف العدالة عدم مــــن حالــــة
وهل اســــتعماًال فعَّاًال؟ للتعليم املخصصة املوارد اســــتعمال التالميذ إىل
السكاين؟ والنمو العاملة إىل عمر القوى بالنظر كذلك تظل أن ُيحتمل

ِنَســــب على احلفاظ لضمان كافية مرافق املعلمني لتدريب توجد وهل
التالميذ القائمة؟ إىل املعلمني

اإلنفاق فهل الصحة: قطاع يف مماثلة ُتطَرح تســــاؤالت -١٧٨
على من اإلنفاق فعالية أكثر اإلضافية على أِسرَّة املستشفيات اهلامشــــي
حد أدىن إىل األمل ختفيف هــــو كان اهلدف إذا املنـزلية الرعايــــة حتســــني
اإلغراء اإلحصائية الــــوكاالت تقاوم أن بــــد ال عامة، وبصفة ممكــــن؟
كانت وإن إحصاؤها يسهل معلومات مفهومة جتميع إىل يدعوها الذي
ُصنَّاع القرار. نظر وجهة ومن العامة السياســــات من زاوية غري مهمة
مبعاجلة هلا تسمح وتقنيات تســــتنبط الوكاالت أســــاليب أن واألحرى
والتعليم الصحة حالة النتائج. ويف قيــــاس يف املتمثلة األصعب املشــــكلة
إمكان على الســــابقة لفترة املشــــاهدة د حمدَّ طول هناك ليس والعلــــوم،
مل يوجد الذي اإلطالق على فإن السؤال األهم وأخريًا، النتائج. تقييم
اهلامشي يف العام االستثمار يتكافأ هل هو: اآلن حاسم حىت جواب له
يف ضوء ذلك)، إىل ما أو العلمي، البحث أو التعليم، (أو الصحة جمال

منه؟ املتوقع العائد مع املرصودة، النتائج
القوة الفعالية هي مســــألة أن للكافة واضحًا لقــــد بات -١٧٩
أن الوطين اإلحصائي للمكتب وينبغي املعلومات. إىل التمــــاس الدافعة
وضع الفعالية دون قيــــاس يف الكامنة مراعــــاة الصعوبــــات مع يعمــــل،
علماء مع وثيقة شــــراكة إقامة على الشــــديد، مثرية للجدال افتراضات
الطبيعة. وعلماء اجلرمية، وعلمــــاء املدارس، ومديري الصحة، اقتصــــاد
حدود إيضــــاح على املعاونــــة الشــــراكة هــــذه أن تســــتهدف وينبغــــي
حترزه أن ميكــــن الذي م والتقدَّ املجــــاالت هذه يف املتاحــــة املعلومــــات

اإلحصائية. الوكالة
وإقامتها الصالت تنظيم - ٣

الــــوزارات، مهما من وزارة كل بــــه ُتعىن أهــــم ما مــــن -١٨٠
النواة وهذه العامة. املعلومات من أساسية نواة وجود واليتها، صغرت
األخصائيون عليها جييب اليت األســــئلة املتخصصة من عدد عن ختتلف
وجود أكفأ اإلحصائية أن تكفل الوكالة وينبغي أعلى. كفاءة بدرجــــة
إمكانية للــــوزارات تكفل وأن جلمع املعلومات األساســــية، الترتيبــــات
باملجاالت املتعلق احلوار يف سيشــــتركون الذين االتصــــال باألخصائيني

.(٢ الشكل (انظر اخلاص االهتمام موضع
تكفل االرتباط الــــيت الســــبل اجلوهرية إجياد األمور من - ١٨١
على: عمًال املتخصصة الوزارات العامــــة يف السياســــات مبحللي الكايف
ســــنوات من عدة بعد تنشــــأ أن اليت حيتمل املشــــكالت بنوع التنبؤ (أ)
بفضل فعًال املُلبَّي اجلــــاري، الطلب جبزء التنبؤ (ب) الراهنــــة؛ اللحظــــة
أن حيتمل الذي اإلحصائية، الوكالــــة من املقدمة املعلومــــات املخصصة
خرباء مع حوار إجراء (ج) القريــــب؛ املســــتقبل يف ثابتًا ملمحًا يصبح
ذات اســــتكمال اإلحصــــاءات (د) باملوضوع؛ الصلــــة ذوي الــــوزارة

ختصصًا. أكثر مبعلومات العامة األغراض
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بعمومية يتســــم ٢ يف الشــــكل التنظيمي املبّين ١٨٢- املخطط
املركزية. واألنظمة الالمركزية األنظمــــة من لكل مناســــبًا جلعله تكفي
فئة املخصص لكل املربــــع يكون قد الالمركزيــــة، حالــــة األنظمة ويف
وزارة يف إحصائي) مكتب (أو إحصائيــــة خللية مناظرًا ”اخلرباء“ مــــن
اخلاليا تلك من خليــــة كل تضطلع قد ذلك، وعالوة علــــى منفصلــــة.
املمكنة األربع الطرائــــق من واحدة طريقة متخذة لنفســــها بأنشــــطتها
بتكليف الوكالة أو اجلمع؛ على الذاتية قدرا تكون لديها أن التاليــــة:
االحتياجات بإضافة أو عنهــــا؛ نيابة اجلمع بتنفيذ املركزية اإلحصائيــــة
وفصل الســــجالت اإلدارية جبمع املتعلقة الوزارة مهام إىل اإلحصائيــــة
أو الســــجالت؛ مجع العامة عند املعلومات عن اإلحصائيــــة املعلومــــات

.٤٢ اجلمع عمليات يتوىل طرف ثالث بالتعاقد مع
خمصص كل مربــــع فــــإن حالــــة النظــــام املركــــزي، يف -١٨٣
املركزية. اإلحصائية الوكالة داخل تنظيمية وحدة ”اخلرباء“ يناِظــــر لـ
تؤدي رمبا أو أو احلوار، عن االتصال مسؤولة تكون قد الوحدة وهذه
جممع أو معيَّنــــة وزارة يناظــــر هدفًا آخر حتقــــق أو وظيفــــة استشــــارية
األساسية اخلصائص وتشمل مشــــتــرك. اهتمــام يـجمعهـــا مؤسسات

يلي: ما خلية لكل
طبيعتهــــا وآثارها وفهم باالحتياجــــات التنبــــؤ علــــى القــــدرة •

عليها؛ املترتبة اإلحصائية
إنشاء يتسىن لكي وُســــُبل استكماهلا، املعلومات املتاحة معرفة •
واملقبلة؛ اجلارية االحتياجات تلبية على قادرة بيانات قاعدة

السجالت وعلى - املوجودة على املعلومات االطالع إمكانية •
بني والربط السليمة املضاهاة لضمان - األمر لزم إذا اإلفرادية

السجالت؛
املعلومات إلضافة الالزمة املباشر غري املباشــــر أو اجلمع قدرة •

البيانات املوجودة. قاعدة إىل املتخصصة
ميكن أن الثالث أن تلبية االشــــتراط اخلــــربة بيَّنت لقــــد -١٨٤
تتعلق مســــتعصية، بالضرورة تكــــن وإن مل دقيقة، مشــــكالت تطــــرح
يرتبط املشــــكالت هذه وبعض املواطنني. فــــرادى خصوصية بانتهــــاك
التغلب وبافتراض اإلفراديــــة. الســــجالت على االطالع بشــــرعية كليًا
للجدال، مدعاة أكثر أخرى احلواجز القانونية، هناك مشــــكالت على
يســــتلزم وجود قد مما للخصوصيــــة، الفعلــــي باالنتهــــاك تتعلــــق ألــــا

والتنظيم. للرقابة خاصة مؤسسات

احمللي واحلكم احلكم اإلقليمي - ٤
الــــوكاالت بني بالتفاعــــل املتعلقــــة متاثــــل املشــــكالت -١٨٥
مع بالتفاعل املتعلقــــة املشــــكالت اإلقليميــــة والســــلطات اإلحصائيــــة
األوىل ختترق بينما املواضيعية، املجاالت األخرية ختترق إذ الــــوزارات؛
املعلوماتية وتلبيــــة االحتياجات تقييم ملشــــكلة تبســــيط وهذا اجلغرافيا.
عن للمشكلة املسهب البحث ويكشــــف األخرى. احلكم ملســــتويات
الذين خيدمون خمتلف املسؤولني إىل الوصول مبشكالت تتعلق مســــائل
مقابل بالسياســــة املركزيــــة متصلة مســــائل وعن احلكــــم؛ مســــتويات

وتعميمها وملعاجلتها خمتارة متخصصة يف جماالت البيانات جلمع منظمة إحصائية لوكالة خمطط - ٢ الشكل

عن املسؤولون اخلرباء
النقل إحصاءات

عن املسؤولون اخلرباء
العمل إحصاءات

عن املسؤولون اخلرباء
إحصاءات الرياضة

األعمال إحصاءات املعيشيةمجع األسر إحصاءات السجالتمجع اإلداريةمجع

ما مراجعة
أغراض ذات إحصاءات من السجالت يستمد من

اإلدارية والشؤون املعيشية واألسر األعمال بشركات تتعلق عامة
اإلحصاءات وتوليفها تلك وفرز

عن املسؤولون اخلرباء
إحصاءات الزراعة
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حتول منيعة حواجز تقيم قد دستورية مسائل وعن اإلقليمية؛ السياســــة
الوصول. إمكانية ودون االتصال دون

اإلقليمي نسخة احلكم عن املســــؤولون ما يطلب ١٨٦- غالبًا
الوكالة أعدت إذا فإنه وهكــــذا، الوطين. الصعيد على ُأجنز مما صغــــرية
أو االستهالك ألســــعار قياســــيًا جدوًال أو احلســــابات القومية الوطنية
إرضاء الســــلطات ألجل منها، ُيطلب أن حمتمًال بات أخرى معلومات
يكن وإن املنطقة نطاقه ال يتجــــاوز ذلك، الذي كل تقــــدمي اإلقليميــــة،

اإلمكان. قدر شامًال
الســــلطات احتياجات تكون أن واقعيــــة األكثر األمــــر -١٨٧
هذه فإن وهكذا، احلكومة. جهاز الحتياجات تابعة واملحلية اإلقليمية
الناس بعدد مهتمة حجمها، عن النظر بصرف تكون، جمتمعة الكيانات
واليتها؛ حتت تعيش) اليت األسر أو املعيشية األسر (أو يعيشــــون الذين
وحالة املجتمع؛ هلذا املميزة الدخل وخصائص الدميغرافية واخلصائــــص
أيضًا باخلصائص تــــم أن وحيتمل بــــل اإلســــكان؛ وظروف العمالــــة؛
التخطيط جتعل القبيــــل هذا من واملعلومات اليت والتعليميــــة. الصحيــــة

.٤٣ على الصعيد املحلي ممكنًا
لكل تكون االحتادية، الدســــاتري البلدان ذات معظــــم يف -١٨٨
ذات اهتمامات حكومة ذاتيــــًا) أو منطقة مســــتقلة مقاطعة، (أو والية
للمستوى تترك، الشواغل من أخرى عن جمموعة بوضوح، فضًال حمددة
واملدفوعات التجارة املثــــال ســــبيل على ومنها اآلراء، بتوافق االحتادي

الوطين. على الصعيد إدارا إّال ميكن اخلارجية اليت ال
املركزية هي اإلحصائية الوكالة على املطروحة املشكلة -١٨٩
االحتياجات اإلحكام، بتلبية أو باملوثوقية املخاطرة دون القيام، كيفيــــة
وتســــتجيب من البلد. كثريًا األصغــــر للمناطــــق اجلغرافية املعلوماتيــــة
ميثل املثال، ســــبيل وعلى خمتلفة. بطرائق التحدي هلذا املختلفة البلــــدان
اإلحصائية جمموع التقديرات البلدان بعض يف الوطين اإلحصاء جوهــــر
باستثناء سياســــيًا، من مناطقها املحددة منطقة كل مكاتب تضعها اليت
بلدان احتاديًا. ويف شاغًال بوضوح متثل باملسائل اليت املتعلقة التقديرات
الوطنية الوكالــــة اإلحصائية توافق تفاهــــم إىل التوصل أخــــرى، جيري
متكافئة أساســــية بإحصاءات املحليــــة املكاتب تزويــــد علــــى مبقتضــــاه
ُتســــتكمل باملعلومات أن على مواضيعي، جمال كل تغطي ٤٤ امليــــزات

حملية. إحصائية وكالة كل اليت جتمعها
على املتخصصة الوزارات مع املناقشــــات تنطوي بينما -١٩٠
مع املناقشــــات ح أن تكون يرجَّ اخلــــرباء، مع غالبًا ُتعقــــد اجتماعــــات
وأن العامة السياســــات خلدمة هة اإلقليمية موجَّ أو املحليــــة الســــلطات
أن معظم إذ بسيط. هذا يف اإلحصائيني. والســــبب كبري يشــــارك فيها
من الفعَّالة باالستفادة هلا يســــمح جمهزة على حنو اإلحصائية الوكاالت
غرضها املألوف)، هو (وهذا على الصعيد املحلي جتري اليت التعدادات
الصعيد على تقدم بأن هلا يسمح وضع ليست يف ولكن هذه الوكاالت
واملعاينة بالتعداد. املتصلة غري املوثوقة البيانات من كبرية طائفة املحلــــي
اليت املعيشية، واألسر األعمال لشركات الشاملة النطاق الواسعة الزائدة

تستنفد ميزانيات اإلقليمية، معينة للســــلطات احتياجات تلبية ا ُيقصد
الرصيد األهم، هو هذا كان ورمبــــا تســــتنفد، كما املركزية الوكاالت

املجيبني. مودة من الباقي
املركزية اإلحصائيــــة الــــوكاالت بني احلــــوار من جــــزء -١٩١
املفيدة اإلحصائية املعلومــــات حيــــدد واملحلية اإلقليميــــة واحلكومــــات
كما حيدد املوجودة، اإلداريــــة الســــجالت من اســــتخالصها ميكن اليت
اإلقليمية االحتياجات مبراعاة الســــجالت اإلدارية جامعي إقناع طرائق
هذه الســــجالت، االطالع على فيها اليت ميكن احلاالت ويف املمكنــــة.
النجاح ر ُقدِّ وإذا الصغــــرية. للمناطق مناســــبًا العادة مشوهلــــا يف يكــــون
الوطنية اإلحصائية التقديرات من تكون مزجيًا نتيجته فإن هلــــذا احلوار،
مستمدة حملية جهوية مبعلومات مقترنة اإلقليمية اإلحصائية والتقديرات

اإلدارية. السجالت من
املحلية منها - احلكوميــــة الوكاالت احتياجــــات ١٩٢- إدارة
خيطئ وقد الدقــــة. كثريًا من يتطلب أمــــر - واملتخصصــــة واإلقليميــــة
فيها ل ُتشكَّ اليت املراكز عن الالزم من ابتعد أكثر إذا اإلحصائيني كبري
وكالته ميزانية ال تســــمح ســــوابق يف خلق تســــرَّع إذا أو االحتياجات
حمصلة تؤدي أن وميكن الكايف. بالقدر ودودًا يكن مل إذا بتعميمها، أو
الذي األمر البيانات، جبمع تقوم بديلة وكاالت إجياد إىل األخطاء هذه

العام. من صعوبة التنسيق يزيد كثريًا
اإلحصائيني هي كبري ه إىل نصيحة توجَّ خري فإن لذلك، -١٩٣
لكي العام القطاع املحتملني يف املســــتعملني دائمة مع اتصاالت إقامــــة
تقدمها اخلدمات اليت وجودة االحتياجات تطور طريقة بأول أوًال يتابع
عليه ستكون الذي الشكل بالكفاءة املتعلقة وستملي الشواغل الوكالة.
سيتعني األمر، اية املحدد. ويف االتصاالت االتصاالت ومستوى تلك
من العناصر عــــددًا تتضمن سياســــة األخصائيني أن يرســــم كبري علــــى

هي: الضرورية،
رافقتها وإن الوطــــين الصعيــــد على ُتعــــد الــــيت اإلحصــــاءات •

إقليمية؛ تقسيمات
٤٥؛ اإلقليمية اإلحصاءات موثوقية ضمان ُسبل •

اإلقليمية؛ البيانات قاعدة إىل الوصول إمكان شروط •
قواعد تســــتكمل أن تود اليت للوكاالت اإلقليمية تقدمي الدعم •

الوطين؛ الصعيد على متاحة مبوارد بياناا
التصنيفات اجلغرافية. مشاورات بشأن •

االتصال خطــــوط اإلحصائيني كبــــري يبقــــي أن ١٩٤- ينبغــــي
السلطة مينح وأن األوقات يف كل واإلقليمية املحلية اهليئات مفتوحة مع
تتصاعد أن ميكن قليلــــة، حاالت وهناك التامة. بثقتــــه حيظى لشــــخص
تتصاعد فيها اخلارجي، واملحيط املركز بني تفاهم سوء لتمثل بســــرعة

الصريح. التواصل عن بسبب العجز املتبادلة االامات
املحيط ملمثلــــي هيئــــات الســــماح فإن عامــــة، بصفــــة -١٩٥
ممكنة طريقة أفضل ميثل الداخل من اإلحصائية الوكالة برؤية اخلارجي
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أن ترعى من املســــتصوب يكون قد ولذا، الكامنة فيها. القيــــود لبيــــان
روح انعدمت اإلقليمية. وإذا املنظمات مــــن متدربني املركزية الوكالة
مثل إجياد أجل من بديلة اختــــاذ تدابري اإلحصائيني، ميكن اجلماعــــة بني
وطنية من مجاعــــة إنشــــاء أن ايــــة األمر، قد يتبني الــــروح. ويف هــــذه
بإنشــــاء (مثًال املشــــتركة املهنية املصاحل أعضائها بني تربط اإلحصائيني
احلكومة) مستوى النظر عن بصرف املهنية باملكانة تعترف مهنية رابطة
فعاليتها يف تفوق واملناطق املركز بني االنســــجام على للحفاظ أداة هو

الصرفة. التنظيمية التدابري اختاذ

اجلمهور احتياجات - باء
عامة بصفة اتمع - ١

الــــيت الدوريــــة اإلحصــــاءات بعنايــــة اجلمهــــور يرقــــب -١٩٦
عن فضًال البطالة، ومعدل االستهالك ألسعار القياســــي الرقم قبيل من
اإلحصائية قادرة الوكالــــة تكون أن وينبغي العــــام. األداء االقتصــــادي
أن تستفيد من هلا ينبغي نفسه، الوقت ويف الشواغل. هذه معاجلة على
البيانات امسها تلقائيًا بنشر ارتباط تكفل وأن املســــتمر اجلمهور اهتمام
للوكالة اإلحصائية ينبغي كما ســــواها. من اجلمهور أكثر ا يهتم اليت
بلوغ إىل اهلادفة جهودها من خــــالل الثقة زرع إىل جاهدة تســــعى أن

الرئيسية. القياسات هذه جلودة األقصى احلد
دائمة أو جوهرية ليســـت أيضًا احتياجات للجمهور -١٩٧
ويف أوَّلية االحتياجـــات هذه كون يف الصعوبة وتكمـــن دة. حمـــدَّ أو
معيَّنة، حلالـــة فعل كرّد حلظـــة أية يف معني اهتمـــام تفجـــر احتمـــال
ذلك: (مثال باخلطر ينذر حدثًا متوقع أو تكـــون حدثًا غري ما غالبـــًا
حجم وما املاضي؟ األسبوع إعصار دمَّرها اليت املساكن قيمة هي ما
غري املهاجرين عدد وما تضخم؟ موجة آخر أهدرا اليت املدخـــرات
ومن السري؟). االقتصاد هو حجم بعينها؟ وما مدينة يف الشـــرعيني
بقدرة االحتفاظ مباشرة الشـــواغل بصورة هذه املتبعة ملعاجلة الطرائق
تتميز الغرض، املحددة االســـتقصائية الدراســـات إجراء على صغرية

السريع. خباصية التحوُّل

الثانوية واملدارس االبتدائية املدارس - ٢
الوسائل من املدرسية املناهج يف إدخال اإلحصاء ُيعد -١٩٨
ولدى الكمية والتحليل الكمي. للمعلومـــات االحترام املتبعـــة لزرع
من متنوعة طائفة الســـواء على الثانوية االبتدائية واملدارس املـــدارس
وفيما ملحوظًا. دورًا يؤدي فيها اإلحصاء اليت الدراســـية الدورات
الدراســـية املناهج تبدو يف الـــيت األساســـية األســـئلة على أمثلة يلي
هي الكثافة مـــا والثانوية: االبتدائية عديدة باملرحلتـــني مـــدارس يف
مدى ما البلـــد؟ حدود داخـــل يعيشـــون عدد من كـــم الســـكانية؟
عدد ُيوّظفون؟ كم كيف فراغهم؟ أوقات يف يفعلون مـــاذا ثرائهم؟
من االســـتفادة مبقدورهم هل العون؟ إىل حيتاجـــون الذين فقرائهـــم

والصحية؟ التعليمية املرافق

بلد إىل من الصلة ذات الدراسية الدورات أمساء ١٩٩- ختتلف
وكاالت ولدى املصطلح. يوحي مما املوضوع أكثر اتساقًا ولكن آخر،
الرامية التعليمي مبادرات النظام خاص لدعم برنامج عديدة إحصائيــــة
بولندا، ففي .٤٦ مبكرة مرحلة يف الكمية البيانات اســــتعمال إىل تعزيز
ُتستعَمل مقال أفضل الختيار الثانوية املدارس يف مسابقة ناشطة توجد
أخرى، ويف بلــــدان مكثفـًا. اســــتعمـاًال الرمسيـــــة اإلحصـــــاءات فيــــــه
التابعة الوطنيــــة البيانات بقاعــــدة إمكانيــــة االتصال املــــدارس ُتمنــــــح

اإلحصائية. للوكالة
الصحافة - ٣

اجلماهريي االتصال وسائط من وغريها الصحافة تؤدي -٢٠٠
كانت سواًء اإلحصائية، املعلومات نقل عملية يف اخلاص الوســـيط دور
اإلحصائية الوكالة الســـبب، تعَتَبر وهلذا حملي. أو وطين اهتمام موضـــع
املناسبة األيدي املناسبة إىل املعلومات وصول ضمان جمرد عن ال مسؤولة
وعن توصيفها عن صحة أيضًا مسؤولة بل فحسب، املناسب يف الوقت

من غريهم. أكثر إليها حيتاجون من إىل املناسب نقلها بالشكل
مــــن الصالحيات لديهــــا إحصائيــــة وكالــــة مثــــة ليــــس -٢٠١
مســــتوى بتغيري يف حيام تتأثر من لكل املثال، ســــبيل على يكفل، مــــا
إىل الرجوع تلك احلقيقة مبجرد يدركوا املقاس أن االســــتهالك أســــعار
بعشرات السكان فيها عدد ُيحسب اليت البلدان وحىت إحصائية. نشــــرة
على اإلحصائية بكميات تزيد النشــــرات فيها ُتنَشــــر نادرًا ما املاليني،
وحدها، للمناسبات حمترم منشور يتمثل يف ممكن (باستثناء آالف بضعة
مرات). ثالث أو التوزيع مرتني متوسط بكميات تعادل جيوز إصداره
على أن تعتمد الوكالــــة على ســــيتعني هلذه األســــباب، -٢٠٢
األطراف املهتمة كافة إىل اإلحصائية األنباء وصــــول الصحافة لتضمن
منظمة خالل من هلا التصدي يتعني عديدة، حتديات خيلق وهذا باألمر.

يلي: كما هي اتصال،
التلفزيون وحمطــــات واملجالت الصحــــف كافة إملام ضمــــان •
املناسب؛ الوقت يف املعلومات اإلحصائية بأحدث واإلذاعة

ســــاعات غري يف حىت اإلحصائي، املكتــــب اســــتجابة • ضمان
الصحف؛ لطباعة املحددة للمواعيد املعتادة، العمل

من اإليضاح مشــــفوعة بالقدر الــــالزم األرقام أحدث تقــــدمي •
ودقيقة؛ متوازنة الصحفية التقارير تكون لكي

الترتيبات يتنــــاول الصحافة، مــــع دوري، باســــتعراض القيام •
التعميم؛ كفاءة لضمان املتخذة

بطريقة اإلحصائية األنبــــاء لعرض املمكنة اجلهود كافــــة بذل •
الوضوح؛ التفسري وتعزز سوء من ممكن حٍد أدىن إىل تقلل

التقنيات على الضوء إللقاء للصحفيني، حلقات دراسية عقد •
اجلاريــــة البيانــــات لتفســــري املســــتخَدمة البســــيطة التحليليــــة

وتقييمها.
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هذه ملواجهة دائمة ترتيبات اإلحصائية من املكاتب عدد اختذ وقد
إىل بالنســــبة قيمة من الصحافة مما متثله األقصى احلد وبلوغ التحديات

اإلحصائية. الوكالة
ميكن أن األنظمة السياســــية، ومعظم البلدان معظــــم ٢٠٣- يف
على بناًء توليها الســــلطة على املصادقة جتري وأن احلكومات ُتنَتَخــــب
قبيل (من عامة وعود بني وتتراوح تلك الوعود للناخبني. ممنوحة وعود
قبيل (من التحديد شديدة ووعود آمنًا ألبنائنا“) البلد هذا ”ســــنجعل
أن ميكن املائة“). وال يف البطالة دون نسبة الـ ٥ معدل على ”ســــنبقي
موضوعي ضوء مقياس على األخري إّال املثال يف السياسية املساءلة حتدث
وفت قد احلكومة كانت إذا مبــــا العام ُيعِلم الرأي (إحصــــاءات رمسية)
أن إّما طريقتني: بإحدى الرأي يتشكل هذه احلالة، ويف ال. أم بوعدها
ال، أما أم االنتخايب قــــد أخلصت لربناجمها احلكومة أن اجلمهور يقــــرر
غري موثوق به ومن - الرمسي اإلحصــــاء أي القياس - معيار أن يقــــرر
تؤدي أن وميكن احلكومة. أداء على النهائي حكمه يف يؤثر ال فإنــــه مث
اإلحصاءات موثوقية تشــــويش عدم ضمان يف إجيابيــــًا دورًا الصحافــــة

األداء. بشأن الصادر احلكم على
اجلمهور ثقة عديدة إحصائيــــة وكاالت اكتســــبت لقد -٢٠٤
كل يف مرجتاة هذه حالة أن الواضح ومن املؤسسي. وبضماا بكلمتها
املهمة هذه يف تقوم أن ميكن الصحافة ألن ونظــــرًا إحصائية. مؤسســــة

معها. إقامة اتصال يستحق فإن األمر املهم، احلليف بدور

األعمال شركات احتياجات - جيم
يف اية املســــتعملني بقطاع األعمــــال لديهم كافــــة إن -٢٠٥
األساســــية واألســــئلة الكمية. متماثلة باملعلومات اهتمامــــات املطاف

لشــــركتنا؟ املماثلة األعمــــال شــــركات من املوجــــود عــــدد هي:كــــم
بالنســــبة إىل هي االحتماالت حالنــــا؟ وما إىل حاهلا بالنســــبة هو ومــــا
مماثلة خلصائص خبصائص اليت تتســــم الشركات إىل شــــركتنا وبالنسبة
هذه على تنويعات جوهرها يف تعترب األخرى واالهتمامات شــــركتنا؟

األساسية. األسئلة
د أوًال حتدِّ أن اإلحصائية للوكالــــة ينبغي إجابة، لتقــــدمي - ٢٠٦
الوكالة نظــــر وجهة ومن املتكلمــــني). مجاعة ضمــــري (أي ’نا‘ معــــىن
ميكن لكي قدر اإلمكان، واســــعًا التعريف أن يكون بد ال اإلحصائية،
مشــــكالت والتغلب على فعَّاًال اســــتعمال أســــاليب املعاينة اســــتعماًال
املحَتَمل، نظر املستعِمل وجهة ومن مستعصية. اليت تبدو الدقيق الترميز
العدد ملراعاة اإلمكان، قــــدر ضيقًا تعريفًا ُتعرَّف أن ينبغي ”نا“ فــــإن

مقارنته. جتري ملا املميِّزة الفردية اخلصائص من الكبري
اختيار هو التــــايل التحدي بات ’نا‘، حتدد نطــــاق مــــىت -٢٠٧
وبصفة األعمال. شــــركات مصاحل لتلبية مقارنتها جيب اليت اخلصائص
للمقارنة. ممكنة مواضيع متثــــل االقتصادية املتغريات كافة فإن مبدئيــــة،
وحدة لكل املســــتخَدمني عدد اهلامة اخلصائص أمثلة تشــــمل ولذلك،
املقيس الســــوق وحجم التكاليف؛ وهيكل ربح؛ وحــــدة ولكل إيــــراد
من حيث الســــوق وتكوين املســــتهلكني وباإليــــراد اإلمجــــايل؛ بعــــدد
ومعدل املستثمر، املال رأس واخلارج؛ والعائد من الداخل يف املشترين

دة. واألسعار املحدَّ املنتجات؛ يف االبتكار
كلها، املتغــــريات هذه ضمن يثــــريان، اللذان املتغيَّــــران -٢٠٨
مها األعمال شــــركات ختصصات معظم يف االهتمــــام، من قدر أكــــرب
تأثُّر ومعدل واملحدد العام الطلب أحوال حسب معدل تعديل األسعار

.٤٧ والتنظيمي التقين باالبتكار وخدماا الشركة منتجات

األنباء اإلحصائية تلوين - ٥ املربع
تبديها الذاتية اليت باآلراء التالعب ال يعين صحيحًا تفسريًا األنباء تفسري ضمان أن إذ الصحة. بعدم ذا العنوان اإلحياء املقصود ليس
الُلعب من الواردات يف ملحوظ تصاعد حدث إذا سبيل املثال، فعلى التفسري. يف الكامنة باألخطار الكافة وعي يعين ضرورة بل الصحف،
شؤم بالنسبة نذير يعد هذا بالضرورة املســــيح) ال الســــيد ميالد بعيد من الســــكان نســــبة كبرية فيه حتتفل بلد تشــــرين الثاين/نوفمرب (يف يف
السابق بالشهر املقارنة املقارنة املناسبة ليست وأن امليالد، لعيد تستعد البلد يف الُلعب متاجر بيع أن قد يعين بل مليزان املدفوعات القومي.
لثالث اجلوية الوطنية اخلطوط شركة استئجار قبيل من اليت - الفريدة األحداث مع احلال هو وهذا الســــابقة. من الســــنة الشــــهر بنفس بل

تفسريها. يف وتؤدي دورًا رئيسيًا املتوقعة األرقام تشوِّه قد اليت - طبيعية كارثة أو إضراب، آثار أو جامبو، طراز من عمالقة نفاثات
بالفضل االعتراف

اجلماهريي وسائط اإلعالم تشري غالبًا ما إذ بعناوين بارزة. اإلحصائية ُتذاع األنباء عندما اإلحصائية الوكالة بفضل االعتراف ينبغي
توقعات إىل يؤدي بدرجة كبرية، مما التوقعات يتجاوز الشهر هذا يف إنتاج األمسنت أن احلكوميون املسؤولون ”يدعي من قبيل: إىل أشياء
املسؤولة اإلحصائية الوكالة ذكر إغفال يف املتمثل اخلطأ تصحيح من األولويات يكون أن بد وال التشــــييد ...“. لصناعة بالنســــبة متفائلة
سلطتها أيضًا يعزز إنه بل ومسؤولياا السكان بوجودها ودورها تذكري جمرد شأنه من ليس الوكالة بفضل واالعتراف التقدير. عن ذلك

املوثوقية. طابع هو طابعًا خاصًا، األرقام لتلك بأن ويترك لدى املستعملني انطباعًا الرئيسية األرقام بإعالن املتعلقة
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الكبرية األعمال شركات - ١
األعمال شــــركات مصاحل بني التشــــابه من درجة ٢٠٩- هناك
املتخصصة. قطاعاا مــــن قطاع وكل املاليــــة وزارة ومصاحل الكبــــرية
الوطنية األسواق إىل األعمال شركات ه توجُّ حالة يف أنه ومن الواضح
الوحيدة املفيــــدة املقارنة نقطة تكــــون متعددة يف ختصصــــات وعملهــــا
التشديد مع املالية، وزارة أسئلة ستشــــابه وأســــئلتها االقتصاد. هي بقية
تكلفة وهياكل اخلاص؛ االهتمام موضــــع األنشــــطة تكلفة هياكل على
أنشطتها أمام القائمة باحلواجز املتعلقة واملعلومات اخلارج؛ يف املنافسني
واملعلومات غري تعريفية)؛ حواجز تعريفية أو كانت (ســــواء اخلارج يف

الداخل واخلارج. باالستثمار يف املتعلقة املالية
حصة الكبرية األعمال شــــركات عديدة، متثل بلدان يف -٢١٠
اإلمجايل، ولذلك املحلــــي الناتج من متناســــب، غري حنو على كبــــرية،
وســــرعة ِدقَّة اســــتجاباا أو املعلومات من احتياجاا جتاهل ال ميكــــن
اإلحصائية الوكاالت من عدد أنشأ السبب، وهلذا االســــتجابات. تلك
مع شــــركات العالقات إدارة على تقتصر وظيفتهــــا خاصــــة وحــــدات
أنشأت اليت الوكاالت أوىل تكون الكبرية. وليس مستغربًا أن األعمال
لشركات ز تركُّ أشد ا اليت البلدان يف موجودة القبيل هذا من وحدات
وكاالت ســــارت حبيث كان كبريًا العائــــد إّال أن الكبــــرية. األعمــــال
بشــــركات معنية لوحدات أمثلة اآلن وهناك املنوال. نفس على أخرى
البلدان ويف والصغرية، الكبرية املكاتب اإلحصائية يف الكبرية األعمــــال

البلدان الصناعية الناشئة. عن فضًال صناعيًا، املتقدمة
متعــــددة. أدوار الكبــــرية األعمــــال شــــركات ٢١١- لوحــــدة
كافة مراحل يف البســــيطة التنظيم قواعد من اســــتثناًء فإا متثل ولذلك،

يلي: ما تشمل اإلحصائي. ومسؤولياا اإلنتاج عملية
الكبرية األعمال يبني حدود شركات جاٍر بســــجل االحتفاظ •
شــــديدة، شــــكلها بســــرعة ُتَغيِّر الشــــركات (هذه وهياكلها
يشــــبه كثريًا ال قد ما يف فترة تســــجله التقارير ما فإن ولذلك

الفترة السابقة)؛ يف ل ُسجِّ ما
ألجل األعمال، لشـــركات املحاســـبية املمارســـات متابعـــة •
املطلق؛ السوق وسعر الداخلية التحويالت بني سعر التمييز
بتقرير دة، املحــــدَّ األعمال بدوائــــر االتصــــال خالل القيــــام، •
املعلومات باستعمال ميكن اإلجابة عليها مباشرة اليت األســــئلة

تقدير؛ يلزمها اليت واألسئلة احلسابات، من املستمدة
باإلجابة األعمال مطالَبة شركات من شركة كل أن من التيقُّن •
يف اإلجابة ُتســــتعَمل وأن فقط واحدة مــــرة ســــؤال كل على

ألجلها؛ املعلومات تلزم البيانات اليت كافة قواعد
احتياجاا بشأن األعمال مؤسسة يف األحباث بإدارة االتصال •

بالبيانات؛ لتزويدها وسيط وأنسب املعلومات من
معلومات األحباث، جبمع إدارة مع املناقشات واقع القيام، من •
واالســــتثمار باالبتكار املتعلقــــة األعمــــال شــــركة نوايا عــــن

يف العامة الثقة عــــن يف اخلارج فضًال االســــتحواذ وعمليــــات
املحلية. السوق

هذه من مســــؤولية كل زادت شــــركة األعمال حجم كرب وكلما
.٤٨ وحتديدًا املسؤوليات وضوحًا

الصغرية األعمال شركات - ٢
األعمال لشـــركات املعلوماتية االحتياجات تلبية متثل -٢١٢
لعدة وذلك األعمال، شركات إحصاءات جمال يف حتٍد أكرب الصغرية
من املقدمة للطلبات املبذول لالستجابة اجلهد نسبة أن أسباب. أوهلا،
الســـواء، على وإحصائية تنظيمية معلومات، على للحصول احلكومة
النسبة كثريًا تفوق الصغرية األعمال لشركات احلجم االقتصادي إىل
وهذه والكبرية. األعمال املتوســـطة خيتص بشـــركات فيما املناظـــرة
املتعلقة باألسر املعيشية. النسبة تضارع تكاد حبيث الكرب من النســـبة
إىل املعلومات حالة حتديد احلاجة حىت يف فإنه ذلك، إىل وباإلضافـــة
حيث - من التفصيل شديدة عادة املواصفات تكون حتديدًا واضحًا
موضع الشركة تكون أن تود اليت واجلهة وموقعها الشـــركة نشـــاط
الصعوبة أن من جتد اإلحصائيـــة الوكالة لدرجة أن - معهـــا مقارنـــة
ويتصل مهنيًا. مقبولة موثوقية درجة بأي الطلبات هـــذه تلبية مبكان
من الصغرية األعمـــال شـــركات احتياجات بطبيعة الثالث الســـبب
الشـــركات تتطلب تلك أن املعتاد كان مـــن إذا وحـــىت املعلومـــات؛
طلبات احلكومة كافة تلبية يف تتردد قد للغاية فإا دة حمدَّ إحصاءات
من وموارد وقت من ما يلزم ختصيص ألن املعلومـــات التفصيلية من
اإلحصائية الوكالة وستجد كبرية. زيادة العامة تكاليفها يزيد أن شأنه
إذا الصغرية األعمال شركات احتياجات تلبية مبكان الصعوبة من أن
الســـجالت اإلدارية الرئيسية على للوكالة إمكانية االطالع تتوافر مل

اإلحصائية. لألغراض استعماهلا والقدرة على
األعمال شــــركات تتســــم املصاعب كلها، هذه رغــــم -٢١٣
قطاع دورًا رئيسيًا يف وتؤدي ٤٩؛ عديدة فهي ُتْنَكر. ال بأمهية الصغرية
من ابتكار، ملا تتســــم به بالتقدير واســــع على نطاق وحتظى اخلدمات؛
احلديث؛ وتؤدي، االقتصــــاد متيِّز اليت الدينامية األنشــــطة يف ســــيما ال
العمل، فــــرص يئة يف رئيســــيًا دورًا املحلِّلني، بعــــض حســــبما يــــرى
بد ال األسباب، الدوري. وهلذه االنتعاش األوىل من املراحل سيما يف ال

اإلحصائية. اخلاص بالوكالة التعميم برنامج يف رغباا تؤثر أن
االحتياجــــات تلبيــــة عليهمــــا تنطــــوي جانبــــان هنــــاك -٢١٤
الوكالة تنظيم يف معًا ويؤثران الصغرية، لشــــركات األعمال املعلوماتية
ُمســــتخَدمي وتدريب املعومات ذاا وتعميــــم مها مجع - اإلحصائيــــة
ومن .٥٠ لصاحلها املعلومات استعمال على األعمال الصغرية شركات
حتقيق الصغرية شــــركات األعمال بقاء دون حتول قد اليت احلواجز أهم
الشركات تفعل حمتملة، ولكي بشروط االئتمان على احلصول إمكانية
بتكاليف اإلمجالية باملقارنة وأرباحها تكاليفها حال تبني أن بد ذلك ال
لتلك االهتمام الرئيســــي فإن ولذلك، اإلمجالية. وأرباحهم منافســــيها
الرئيسية النســــب توزيع بل واإلمجاليات املتوســــطات ليس الشــــركات
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اليت الفئة يف األعمال األخرى الداخلة شركات إىل بالنســــبة وأوضاعها
اإلعالن تكاليف نسبة تشمل القبيل هذا من اليت تنتمي إليها. والنسب
ونســــبة االئتمان؛ امللكية إىل حقــــوق ونســــبة التكلفــــة اإلمجاليــــة؛ إىل

الكلية. إىل اإليرادات القبض حسابات
النســــب لتوزيعات شــــامل جدول اســــتعمال يكون قد - ٢١٥
مي بعــــض ُمنظِّ إىل بالنســــبة ســــيما ال البداية، خميفًا يف أمــــرًا الرئيســــية
براعة أو من حدس بــــه يتمتعون فيما الثقة إىل مييلــــون الذين األعمــــال
وهلذا املألوفة. غــــري صفائف األرقام يف يثقون أكثــــر مما البيع فنــــون يف
دراسية ملديري حلقات تقدمي يف الوكالة اإلحصائية ترغب قد السبب،
التجارية األســــواق إقامة فرصــــة واغتنام الصغــــرية األعمال شــــركات

الصلة. ذات منتجاا تعرض لكي واألحداث املماثلة
شــــركات م لألســــواق الدميغرافية اخلصائص أن كما -٢١٦
إىل تتوجه الــــيت الشــــركات ســــيما ال حجمها، كان مهمــــا األعمــــال
منازهلم. من مســــؤوليام على العاملني أو إىل النهائيــــني املســــتهلكني
والدخل والوضع األسري واجلنس العمر يف املتمثلة السكان وخصائص
ولكن لتلك الشــــركات، قصوى أمهية ذات الِصغر البالغــــة يف املناطــــق
بالوكالة لالتصــــال الالزمة الثقــــة أو متلك املعرفــــة ال قــــد الشــــركات
الســــكاين. التعداد من مســــتمدة متقاطعة تبويبات وطلب اإلحصائيــــة
تســــتعني أن اإلحصائية الوكاالت على يتعني الرغبات، قد ولتلبية تلك
كبرية طائفة من بيعه حيتمل ما تقدير ميكنهم متخصصني باستشــــاريني
للمناطق التعداد الشــــامل متغيِّرات من مزيج إىل اســــتنادًا األصناف من

األسري. لإلنفاق مسح آخر ونتائج الصغرية
الوكالة داخــــل وحــــدة وجــــود فإن حــــال، أيــــة ٢١٧- علــــى
أمر الصغرية شركات األعمال م القضايا اليت تتخصص يف اإلحصائية
يلي: ما تشمل أن ينبغي الوحدة هذه ومسؤوليات الكربى. له أمهيته

الســــجالت اإلدارية لتلبية معاجلة جمال يف الدراية الفنية صيانة •
أساسًا؛ أو حصرًا معلومات، حتويه من مما اجلارية، الطلبات
واســــتخدامها الصغرية األعمال م شــــركات أحداث تنظيم •
املوجودة البيانات حتمله قواعد مما مقتطفات لتعميم كفــــرص
املنشــــورات اســــتعمال علــــى الشــــركات تلــــك وملســــاعدة

فعَّاًال؛ استعماًال اإلحصائية
من مطالبتهــــا باحلد يف األعمــــال الصغرية مناصرة شــــركات •

عامة؛ بصفة احلكومة تولِّده الورقي الذي عبء العمل
اإلحصائية الوكالة بــــني الدائمة حلقــــة االتصال مبهمة القيــــام •
والضرائب االجتماعي الضمان وكاالت قبيل مــــن ووكاالت

واجلمارك. املباشرة غري

وغريها البحثية االحتياجات  - دال
االحتياجات من

األكادميية األوساط - ١
ثقيًال عبئًا األوســــاط األكادمييــــة طلبات متثل أن ٢١٨- ميكــــن
تكون ميكن أن األوســــاط أن هذه إّال اإلحصائية، كاهل الوكالة على
الربامج مواصفات بتحديد اإلطالق فيما خيتص على حليف أهم أيضًا
وباملساعدة اإلحصاءات املُنَتَجة، جودة وبتقييم العمل، وبرامج البحثية
اإلحصــــاءات الرمسية يف والضعف األساســــية نقاط القوة علــــى شــــرح
األكادميية املؤسسات بأعضاء االتصال لغري املتخصصني. ولذلك، ميثل

اإلمكان. قدر فيه ع التوسُّ وينبغي استراتيجيًا، موردًا
األكادميية احتياجات األوســــاط إجياز بســــهولة ميكن ال -٢١٩
من تشــــمل، األخرى. فهي القطاعات احتياجات مع احلال مثلمــــا هو

األعمال الصغرية شركات إحصاءات تستعَمل إلعداد اليت السجالت اإلدارية مناذج - ٦ املربع
يف جمال جدواها مــــن معظم األحوال حيد يف الشــــركات املتعلقة بضريبة دخل للمعلومات الرفيــــع املســــتوى فإن مهمــــا يكــــن األمر،
غري املباشرة الضرائب لتحصيل الالزم اجلهاز منو مستويات فإن ذلك، إىل وباإلضافة الصغرية. األعمال شــــركات إحصاءات اســــتخالص
الصغرية وعالقاا األعمال شــــركات أنشــــطة حتظى فيها يف بلدان عديدة كثريًا الدخل ضريبة تفيد ســــجالت ال فهي وبالتايل متكافئة،

االطالع على السجالت. إمكانية إتاحة يف حالة حىت خاص، باهتمام النظامي غري بالقطاع
حكومات بذلت األخرية، السنوات للمعلومات. ويف عامًا مصدرًا الواقع يف املباشرة متثل غري الضرائب فإن ذلك، من العكس وعلى
الســــلطات إىل بأمانة بياناا وإلبالغ املضافة، القيمة ســــيما ضرائب القبيل، ال هذا من ضرائب فرض لضمان خاصة جهودًا عديدة بلدان
وبينما عليها. االطالع وإمكانيــــة الضمان االجتماعي ســــجالت اكتمال لضمان خاصة جهودًا احلكومات تلك بذلــــت كما املختصــــة.
كبرية شــــرحية أحيانًا يترك مما حاهلا - املنظمة وبيان االقتصاد قطاعات قياس إّال يف واســــتعماهلا الســــجالت هذه على االطالع يفيد ال
معلومات أية من كثــــريًا أكرب الســــجالت من مجعها املمكن املعلومات تقريبًا، ُتعد مســــاس دون النظامية غري االقتصاديــــة األنشــــطة مــــن
تتفرغ فسوف املباشــــرة، غري الضرائب ســــجالت على وإذا اعتمدت الوكالة أحد. من مســــاعدة بال اإلحصائية الوكالة جتمعها أن ميكن
الضريبية آثار اإلصالحات الزمن لبعض تقاوم أن ميكن أنشــــطة ا من يتصل وما املعيشية باألســــر األنشــــطة املتعلقة جهودها على لتركيز

االجتماعي. بالضمان املتعلقة واإلصالحات
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جيرى وأي حبث اإلحصائيــــة. الوكالة أنشــــطة كافة النظرية، الناحيــــة
االختبار ويلزمــــه أكادميية مؤسســــة يف ٥١ االجتماعية العلــــوم مبجــــال
االحتياجات أن تلبيها الوكالة اإلحصائية. إّال أن بد ال طلبات سيطرح
ناحية من القطاعات األخــــرى احتياجات عــــن ختتلف قد األكادمييــــة
اإلحصاءات تلزمهــــا فســــائر القطاعات علــــى األقل. واحدة أساســــية
اية يف القــــرارات واختــــاذ اخليــــارات، لوضــــع السياســــات، وفحص
العكس ولكن البيانات. توليد طريقة كثريًا تقلقها ال ولذلك املطــــاف،
من يكون قد املثال ســــبيل األكادميي. فعلى املجتمع حالة يف صحيــــح
البيانات بني التمييز معيَّنة، اقتصادية نظرية اختبــــار عند مبكان، األمهية
املعتادة. وباإلضافة املراجعة عمليات اليت غريا والبيانات رصدها عند
حتليالت الباحثون األكادمييون ينبذ أن بعيد إىل حــــٍد ح ُيرجَّ ذلــــك، إىل
ينبغي وهلذين الســــببني، حتليالم. عليها مفضلني اإلحصائية، الوكالــــة
كان وإن األكادمييني، الباحثني مع أن تقيــــم عالقة اإلحصائية للوكالــــة

ذلك. وحدة منفصلة ألجل ال يستلزم إنشاء األمر
منهجية وحدة وكالــــة لديها يغري ما هناك يكون قــــد - ٢٢٠
مع وصل جهة توجــــد املســــوح والتقدير بأن مكلفــــة بتصميم خاصــــة
األقل من أجــــل الباحثني على القبيــــل، من هذا وحــــدة يف اجلامعــــات
وعلم اجلرمية وعلــــم والدميغرافيا التطبيقي االجتمــــاع جمــــاالت علم يف
الســــتبعاد مربرًا يكون ينبغــــي أن هــــذا ال ولكن اجلزئــــي. االقتصــــاد

الوكالة. يف باألجزاء األخرى االتصال
يفضلون أن الكلي االقتصاد علمــــاء ٢٢١- بطبيعة احلال، فإن
اهتمامهم يقل بينما الوكالة يف باملحاســــبني القوميني اتصال هلم يكون
أن الكثري إّال األساسية. اإلحصاءات عليها تنطوي اليت املعاينة جبوانب
عن األكادميية سيتولد واألوســــاط اإلحصائية الوكالة بني االتصال من
تقدمه أن مما ميكن االســــتفادة هي األساســــية األفراد. والنقطة ظروف
من العديد ولدى اإلحصائية. للعملية إسهام من األكادميية املؤسســــات
الباحثني اجلامعيني بني تبادل بقيام تســــمح برامج اإلحصائية الوكاالت
مثل وإلجراء القوية. البحثيــــة امليول ذوي اإلحصائية الوكالــــة وأفــــراد
وتوفد الوكالــــة اإلحصائية إىل باحثني اجلامعة توفــــد قد التبادل، هــــذا
بشأن تعاون بينهما يقوم رمبا أو اجلامعة، إىل باحثني اإلحصائية الوكالة

.٥٢ املشترك االهتمام موضع املشاريع

الدولية املؤسسات - ٢
املتقدمة، الُنظم اإلحصائية ذات البلــــدان من العديــــد ٢٢٢- يف
إضافة من أكثر ٥٣ للوكاالت الدوليــــة االحتياجــــات الربناجمية متثــــل ال
ناجتًا اعتبارها وميكن اإلحصائية للوكاالت املحلية الربامج إىل هامشــــية

دائمًا. كذلك ليــــس احلال ولكن اجلارية، األنشــــطة نواتج من فرعيــــًا
يف اجلاري الربنامج على يمن الدولية املنظمات احتياجات أن والواقع
الكبرية املبادرات عن النظر بصرف وذلك اإلحصائية، الوكاالت بعض

السكاين. التعداد قبيل من اخلاصة اليت
وكاالت لتوجيه مصـــدر أهم الدوليـــة الـــوكاالت تظل - ٢٢٣
مبجرد حتســـني خيتص ال فيما ومنهجيًا، توجيهًا نظريًا إحصائيـــة عديدة
بتشكيل أيضًا خيتص فيما فحسب، بل البلدان بني فيما املقارنة على قدرا
ســـرعان انضباطًا تفرض الدولية املنظمـــات ومطالب املحليـــة. الربامـــج
عدمية أو املنال صعبـــة افتقاده حالة البلـــدان يف بني تصبـــح املقارنات مـــا
التصنيفات املقارنات ممكنة باســـتعمال تكـــون كبري، حٍد وإىل املغـــزى.
القومية. احلسابات نظام قبيل من اليت املحاسبية القياسية والُنظم الدولية
تدخلها فإن الدولية، الوكاالت جتلبها املنافــــع اليت رغم -٢٢٤
الوكاالت تلك ألن فنظــــرًا جســــيمة. مشــــكالت أيضًا خيلق كثريًا ما
من العديد على يصعــــب إليها، متس احلاجة املــــوارد اليت ميكنهــــا تقدمي
الوكالة من م املقدَّ العرض تتناول أن عليها، يتعذر مل إن النامية، البلدان
أو الرفض. النقد ميلك حق الذي املتشــــكك أو بعني الفاحص الدوليــــة
تصدعات جســــيمة قد يســــبب ل الوكالة تدخُّ فإن ذلك، على وعالوة
فيها ُنشــــر حاالت نشــــأت كما الوطين. اإلحصائي برنامج املكتب يف
ِقَبل من استعراض أي دون النشر مت حبيث بيانات من الوكالة مجعته ما
جدًا كثرية حاالت يف الدولية الوكاالت برامج وأخريًا، كانت البلــــد.
فإنه ولذلك، البلد. إىل الوكالــــة من بنقــــل التكنولوجيا غــــري مصحوبة
قدرة يف ُمناِظر ن حتسُّ أي غالبًا حيدث املجموعة مل قيمة املعلومات رغم
ــــن التحسُّ يف آخذة هذه احلالة ُحســــن الطالع أن ومن اإلحصائية. البلد
ومن القــــدرات. ببناء رد مطَّ حنــــو على تلتزم الدوليــــة الــــوكاالت وأن
قدر أقصى ضمان اإلحصائيني كبري عاتق على امللقاة اهلامة املسؤوليات

الوكاالت. تلك املصحوب باستمرار التعاون مع بناء القدرات من
إنشـــاء وحدة إىل احلاجة الثالث لقـــد تناول الفصـــل -٢٢٥
اختاذ فإن ذلك، من الرغم معيَّنة. وعلـــى بوظيفة متخصصـــة ُتَكلَّف
شـــافيًا لكل العلل. عالجًا ُيعَتَبر أن ينبغي ال القبيل هذا من خطـــوة
تطوره املكتب ومرحلـــة حجـــم على الكثـــري يتــوقـــف الشـــيء إذ
يكفي عديدة، حـــاالت ويف يواجهها. اليت وجســـامة املشـــــكالت
توزيع يفضل أخرى، حـــاالت ويف باملهمة. واحد شـــخص تكليف
ـــع يوسَّ أن وبينما ميكن الوكالـــة. عناصـــر شـــىت علـى املســـؤوليــة
موضع يف الوكالة، بوضعهم ُمســـتخَدمي خربات املتخصص املركز
ُيفضل التحليلية، العقليـــات ذوي النبهاء املســـتعملني على التعـــرُّف

املسؤولية. توزيع
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استنتاجات
التنوُّع. الشديدة والشواغل األسئلة ذوي املستعملني خيدم لكي اإلمكان، قدر االســـتعماالت متعدد اإلحصائية برناجمًا الوكاالت تنشـــئ أن ينبغي
املقبلة الشواغل بطبيعة الثقة، من حالة يف وهي اإلحصائية، الوكالة تتنبأ أن ميكن ال إّال أنه واألسئلة. الشواغل تنوُّع هذه الذكر تبيِّن السالفة واملالحظات
تبويبات إنتاج على القدرة إلمناء لديها ما الوكالة أن تبذل بد ال ولذلك، الرمسية. باســـتعمال اإلحصاءات عليها يتعني اإلجابة قد اليت األســـئلة وبأنواع
اليت التقنيات على املستعملني لضمان اطالع تبذل ما لديها جيب، أن بل ميكنها، اإلحصائية الوكالة كما أن العامة. األغراض ختدم االستعماالت متعددة

األسئلة. لطبيعة واضح فهم بوجود إّال ممكنًا يكون لن أن هذا إّال دة. املحدَّ لألغراض أنسب تكون حبيث األساسية البيانات ترتيب بإعادة تسمح
املنفصلة) ســــعيًا غري املنفصلة أو (يف الوحدة املتخصصة الوظائف إلســــناد املراعاة إيالء ينبغي للوكالة، كان الشــــكل التنظيمي ومهما

يلي: فيما تتمثل مزدوجة مهمة لتحقيق
إحصائيًا؛ تتطلب دعمًا قد من شواغل األيام به ما تأيت القطاعات، باستكشاف بكافة الوثيق االتصال القيام، عرب •

اإلحصائية. الوكالة من َمة املقدَّ اخلدمة كفاية مدى لتحديد املختلفة، القطاعات ممثلي مع باملتابعة، القيام •
تتوىل متخصصة وحدات إنشاء حاالت استثنائية بضع وميكن يف املناسبني. املواضيعيني اخلرباء مع التعاون من بعض الوظائف تستفيد وسوف
ا؛ املرتبطة والشركات الصغرية األعمال الكبرية؛ وشركات األعمال شركات الصالت مع تشمل احلاالت وهذه الوظائف. تلك من وظيفة كل

املناظرة. العمل خطة ويف حتديد األولويات عملية يف الوحدات هذه إليها تتوصل اليت النتائج إدراج احلاالت مجيع يف املحتَّم ومن والصحافة.

J.A. Schumpeter, History of Economic Analysis ٣٥

.(London, Allen and Unwin, 1955)

The Oxford English Dictionary, Second Edition, vol. XVI ٣٦

.(New York, Oxford University Press, 1989)

ستختلف الزمة العمليات هذه فيها اليت ســــتظل املحددة املدة فإن احلال، بطبيعة ٣٧

االتصاالت جمال يف احلديثــــة التكنولوجيا انتشــــار لســــرعة أنه نظرًا آخر. إّال إىل بلد مــــن
الدخل الفردي ذات البلدان حىت تتمكن أن ر ُيَقدَّ احلاسويب واملجال والالســــلكية الســــلكية

يف املستقبل غري البعيد. امليدانية عملياا يف التكنولوجيات هذه استعمال من املنخفض
الوســــطاء هؤالء وجود مكان شــــرح يبيِّن على لالطالع العاشــــر، الفصل انظــــر ٣٨

خارجها). أو اإلحصائية الوكالة (داخل
ُتستخَدم االمتثال املستخدمة لضمان االســــتمارات أن جند املنظمة، القطاعات يف ٣٩

اإلحصائية. لألغراض ُتستخَدم، أن ميكن غالبًا، أو
ميثل كان وإن للمشــــاريع احلرة، مفيدًا التنظيمية التحرر مــــن القواعد كان رمبــــا ٤٠

املتطلبات اإلحصائيــــة على بعــــض الوكاالت اعتمدت إذ اإلحصائية. للــــوكاالت ورطــــة
الالزمة املعلومات جتد كافة كانت الوزارات، حيث تقررها هذه اليت التنظيمية املعلوماتيــــة
تلك إاء إىل َمة املنظِّ القواعد إلغاء يؤد املتخصصة. ومل للوزارات اإلدارية يف السجالت هلا
تؤكد جديدة تشريعات عديدة حاالت يف السلطات الوزارية أصدرت بل فحسب، احلالة
تفرضه. الورقي الذي بشدة عبء العمل يقل صدور تلك التشريعات ساعة اعتبارًا من أنه
بضعة اإلدارية. وهناك النعدام السجالت نتيجة نشأت اليت املشــــكلة عقََّدت الوعود وهذه

احلالة. هذه لعالج اآلن سبيًال جتد حىت مل بلدان
البلدان الوالية يف أو املقاطعة سلطات أو اإلقليمية السلطات أو البلدية؛ السلطات ٤١

االحتادية.
البيانات قاعدة إىل ميكنها الوصول اإلحصائية اخلاليا أن مؤداه أساســــي بافتراض ٤٢

عوائق. دون اجلماعية
“Regional statistics: proceedings of a meeting” انظــــر: ٤٣

.(Neuchatel, Swiss Federal Statistical Office, 2000)

التفصيل من كًال أن تشــــمل هنا، حســــب اســــتخدامها ”امليزات“، املقصــــود بـ ٤٤

املحلي. الصعيد على ا املحتفظ بالتفاصيل خيتص فيما املتكافئة املتكافئ واملوثوقية
اإلملام للمتفاوضني يتســــىن لكي اخلصائص هذه على التفاوض أن جيــــري يفضــــل ٤٥

خصائص املوثوقية وتشــــمل اجلغرافية. بالتقســــيمات التزويد عليها ينطوي اليت بالصعوبات
التكميلي. والتفصيل ممكن لألخطاء، قياس وأفضل التوقيت، حسن إليها: املشار

الشبيبة إعداد تستهدف طموحًا أكثر دراسية دورات بسهولة نتصور ميكن أن ٤٦

االقتصاد جمال يف متهيدي برنامج أن يستعمل ميكن املثال، وعلى ســـبيل اجلامعي. للتعليم
برامج تســـتعمل ميكن أن كما احلســـاب القومي، بيانات الثانوية املدارس لطالب الكلي
حتليل أســـاليب لبيان احلــية اإلحصائيـــــة السالســـل اإلحصـــــاء التطبيقيـــــة أو الرياضــــة

الزمنية. السالسل
قيود صرامة بنفس العادة يف تكون هذه البيانات ال املفروضة على التوقيت قيــــود ٤٧

ألسعار القياسية األرقام قبيل من اليت العامة، ذات األغراض على البيانات املفروضة التوقيت
اإلمجايل. أو الناتج املحلي االستهالك

شــــركات إلحصاءات مـخصص واحــد ملنشــــــور مثـــــــال األقـــل علــــى هنـــــاك ٤٨

وحدة والتعداد لإلحصاء الوطنية لدى املؤسســــة توجد األرجنتني، ففي الكبرية. األعمــــال
تســــتعمل إذ أا على ذلك، يقتصر ال األمــــر ولكن الكبرية؛ بشــــركـــات األعمال معنيــــة
املتغيِّرات نتائج تورد إحصائية نشــــرة وُتصدر الشــــــركات املنفصـــل لتلــك املســــــح أيضًا

الرئيسية. االقتصادية
املائة يف متحفظًا) ٩٥ تعريفًا (املعرَّفة الصغرية شــــركات األعمال متثل يف كندا، ٤٩

جاء يف ملا وفقًا وذلك أكثر، أو واحد ُمســــتخَدم يعمل ا األعمال اليت شــــركات من كافة
الكندية، اإلحصاءات عن هيئة أوتاوا يف يصدر منشور (وهو Business Register منشور
يســــتخدم ال اليت األعمال شــــركات احلســــبان يف وضعنا وإذا العادة). تارخيًا يف وال حيمل
احلجم ذات األخرى البلدان ويف املائة. ٩٨ يف حنو إىل النسبة سوف ترتفع أحدًا، أصحاا

النسب. املقاربة تتشابه النمو ودرجة املقارب
مؤسســــات األعمال حوار مع إلقامة القبيل هذا من مبتكرة ُنُهج اســــتخدام ٥٠ ميكن

بفضلها اليت الطريقة التزام، أي ودون جمانًا هلا، نوضح بأن - مثًال النظامي غري القطاع يف
اإلحصائية. اجلداول باستعمال أداءها أن حتلل ميكن

ــــرد، موضوعني مطَّ حنو للبلــــد، على الطبيعية املــــوارد وحالة حالة البيئــــة باتــــت ٥١

األكادمييني. الباحثني لدى مهمان موضوعان احلال بطبيعة ومها اإلحصائية، لألنشطة
”ذوي و الزرقاء“ الياقات ”ذوي اإلحصائيــــني موضوع عديدة أحباث تتنــــاول ٥٢

Martin B. Wilk, “Blue and white collar املثال، سبيل على انظر، البيضاء“. الياقات
.statisticians”, in Proceedings of the Statistical Society of Canada, 1985

الوطنية فوق الوكاالت تتطلبه وما وحدها. اإلحصائية الوكاالت إىل يشــــري هذا ٥٣

العالقة. د توطُّ مدى حسب خمتلف، وحجم خمتلف بطابع يتسم البلدان األعضاء من

احلواشي
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حتديد األولويات - رابعًا

وجود وحدة للتخطيط؟ الضروري هل من - ٧ املربع
الدولية املحافل يف للخربات التبــــادل املنتظم أو للنقاش موضوعًا الوكالة اإلحصائية داخــــل للتخطيط إنشــــاء وحدة مســــألة مل تكن
والعيوب العامة امليزات بيان اليســــري ومن َبة. املركَّ أو الكبرية اإلحصائية الوكاالت أمرها هامة، يعين فإا مســــألة ذلك، ورغم مؤخرًا.
بزيادة ويســــمح التخطيط، يف الفنيون خرباء املكتب ميضيه الذي الوقت ُيقلِّــــل متخصصة ختطيط أن وجــــود وحدة الصــــدد. إذ هــــذا يف
الفين باملكتب للنشاط اجلزء معاملة خطر من كثريًا يزيد أنه يف التنفيذ. إّال الداخلي االتساق من التحقق وسهولة العرض الرقابة واتساق
مزدوجًا نظامًا املكاتب، بعض تبنَّت احلل ســــبيل وعلى ينبغي. كما أبدًا، عدم اســــتيعابه وخطر الغري“ ”مســــؤولية باعتباره التخطيطي
بينما التخطيطي؛ باجلهد املعنية (أو اللجنة) األمانة بدور القيام وعن التخطيط من الرمسي اجلزء عن مسؤولة التخطيط وحدة فيه تكون
املنظمات يف تزداد التخطيط تكلفــــة فإن احلال، أنشــــطتهم. وبطبيعة التخطيط سيشــــمل ملن فعليًا تركًا التخطيط الفين من اجلزء ُيتــــَرك

األخرى. هي تزداد اجلد مأخذ التخطيط أخذ فرص ولكن - النوع هذا من اليت املختلطة

حتليل أســــاس على األولويات هو حتديــــد األمثــــل ”الوضــــع
الســــتخدام املوارد املتبعة البديلــــة الطرق شــــىت ومنافع لتكاليــــف
تكلفة حتديد مبدئيًا ميكن من ذلك ... وعلى الرغم .... النــــادرة
يتحقق بالنسبة ما نادرًا وقياسها، ولكن هذا اإلحصائية املشــــاريع
أساســــيني. عاملني عن هنا تنشــــأ واملشــــكلة املشــــاريع. منافع إىل
ائية. وليســــت وســــيطة منتجات متثل أوهلمــــا أن اإلحصــــاءات
على القرارات تأثريهــــا اإلحصائية ناتج عن السلســــلة نفــــع أن إذ
بصفة جدًا الصعب ومــــن أمهيتها؛ وعن العامة بالسياســــة املتعلقة
حتديد أن عملية وثانيهما مغزى. ذا تقييمــــًا وتقييمه حتديده عامــــة
من جزًءا متثل السلســــلة مبكان، بقدر ما الصعوبة من هــــي املنافــــع
ُوجَدت مىت منها قيمة كل وتزداد عناصره املتنوعــــة تتكافل نظــــام
وختصيص األولويات حتديد فــــإن ولذلك، .... العناصــــر األخرى
اإلحصائي املجال املتنافســــة يف اإلمكانيات خمتلف بني فيما املوارد
إىل اســــتنادًا ..... جيــــب تقريرمها بل بدقة، ميكــــن إجراؤمهــــا ال
لتحقيق وذلك الســــابقة..... اخلربة على مبنية ومدركات أحكام
من ا يتصل وما لألولويات والتوازن الرشاد من ممكن أقصى قدر

.٥٤ للموارد“ ختصيص

املستعِملني احتياجات حتليل - ألف
بعض طلــــب أن تلبيــــة علــــى الســــابق الفصــــل ٢٢٦- شــــدد
(الصحة املناظــــرة متخصصًا للقطاعــــات فهمــــًا يســــتلزم املســــتعِملني
إقامة احلاجة إىل الفصل ذلــــك بيَّن كما املثال). ســــبيل على والتعليــــم،
األماكن واألنشطة (املتعددة الكبرية األعمال شــــركات خاصة مع صلة
الناتج متناسبة من غري حصة عديدة حاالت يف متثل اليت واجلنســــيات)

اإلحصائية. الوكالة يف االعتبارات تأثرياا وهلذه للبلد. اإلمجايل املحلي
االحتياجات تولِّد بفضلها اليت الطريقة يتنــــاول فإنه الرابع، الفصل أمــــا
يف والطلب العرض بني التــــوازن حتقيق تســــتهدف عمل املختلفة خطة

املعلومات. جمال
دورية. أعاله عملية ا املستشهد الفقرة يف العملية املبيَّنة -٢٢٧
األولويات“ حلســــاب ”أســــلوب لوضع عديدة حماوالت ُبِذَلت وبينما
الكامنة والفكرة على نطاق واسع. حتظى بالقبول أن منها ألي ُيقدَّر مل
أمهية قبيل من عديدة، خصائص قياس هي املحاوالت بعض هذه وراء
الكلية وتكلفة االســــتجابة اعتباطية)؛ وحدة قياس (باســــتعمال الطلب
آثار من خيلِّف قد األجل؛ وما القصرية اجلزئية االســــتجابة له؛ وتكلفة
طلب ونتائــــج رفض اإلحصائية؛ الوكالــــة األخــــرى داخل باألنشــــطة
ذات أو سياسة صلة ذي قرار بشأن إحصائية على معلومات للحصول
املستَمدة والنتائج اعتباطية). قياس وحدة أخرى باســــتخدام صلة (مرة
من أولوية كل ُيرتــــب جدول إلعــــداد اخلصائص تســــتعَمل هذه مــــن
مثل تأيت فبينما العملية؛ هذه جناح اآلن حىت مل يثبت أنه إّال األولويات
تعسفية النتائج واضحة، تكون متسقة مبجموعة عوامل األساليب هذه

ما. بدرجة
ترتيب وضع كبري اإلحصائيــــني يتحاشــــى أن ال ميكــــن -٢٢٨
أن الطالع ُحســــن ومن الوكالــــة. ا اليت تلتــــزم األنشــــطة ألولويــــات
الوكالة اإلحصائية أنشــــطة أن إذ آخر. إىل يوم من تتغري ال األولويات
جدول اإلحصائية يف الوكالة حتدثه أن التغيُّر الــــذي والواقع مســــتمرة.
من صغريًا عمــــا ُيناِظر جــــزًءا ال يزيــــد أخرى إىل ســــنة مــــن أعماهلــــا
ســــخيًا)، تقديرًا املائة ٥ يف الـــــ نســــبة كانت (ورمبا مواردها إمجــــايل



٤٢

الســــكان تعدادات قبيل اليت مــــن الكبرية املبــــادرات وذلــــك باســــتثناء
حيتمل هذه املســــاعي، إىل وباإلضافة االقتصادية. والزراعة واألنشــــطة
التباين يف قياس أخــــرى، إىل فترة من اإلحصائية، تواصــــل الوكالــــة أن
الدويل االجتار ومقدار الصناعي، اإلنتاج ومعدل أســــعار االســــتهالك،
ومىت ُأخَذت ذلك. إىل ومــــا القوة العاملة وأحواهلا، وحجم بالســــلع،
كبري اإلضافية لتقدير املوارد ختصيص ُترك احلسبان، يف األنشــــطة هذه
بالتشديد يف الوجهة دقيقة يستهل تغيريات أن الذي ميكنه اإلحصائيني،

آخر. نشاط أو على حٍد ما إىل

بأن اجلمود هو ميكن القــــول ال ذلك، الرغم من ٢٢٩- علــــى
اإلحصائية الوكالــــة ا تضطلع اليت األنشــــطة من لكل املميــــز الطابــــع
منتجات ُتضاف عمــــل الوكالة املعتاد من كجزء والواقع أنه بانتظــــام.
وحتل منتجات، منه حتذف أو االســــتهالك ألسعار القياســــي إىل الرقم
إحصاءات تبويــــب عنــــد املســــميات القدمية حمــــل جديــــدة مســــميات
اية يف تنعكس، الســــكان يف صفوف احلادثــــة والتغيــــريات التجــــارة؛
عن مثًال. وفضًال مسح للقوى العاملة اليت يستند إليها، العيِّنة يف األمر،
املألوفة على للقيام باملهام منتظم جهد مكاتــــب عديدة يف ُيبذل ذلــــك،
اليت اجلهود من الفعالية. وجناح مبزيد ويتسم الثمار من مزيدًا يؤيت حنو
بديلة. ختصيصها ألنشطة ميكن بالتايل اليت املوارد، حيرر القبيل هذا من
املواضيع ممارســــة لتقييم جمرد ليس األولويات أن حتديد نتبني ولذلــــك،
تضاف برنامج مستمر اهلامشية يف التغيريات من سلسلة هو املنفصلة بل
التنبؤ ميكن بل منتظمة، فاصلة فترات يف أشياء منه وحتذف أشــــياء إليه

أحيانًا. ا

تلزمه، العمليــــة، هــــذه اإلحصائيني كبــــري لكــــي يرأس - ٢٣٠
ما: بدرجة

يف فجوات أنه املختلفة اجلماهري تتصور ا عمَّ موثوقة معلومات •
من جتعل اليت لألســــباب وفهم اإلحصائية، املنتجات مصفوفة

العامة؛ السياسات وضع تعترض مشكلة الفجوات هذه
ورمبا بال اجلمهور تشغل اليت الناشــــئة القضايا عن • معلومات

إحصائية؛ معلومات تستلزم
املوجود، للربنامج املقَتَرَحــــة تكلفة التغيريات عــــن معلومات •
الســــابق العنصرين ضوء على اإلضافات املمكنة ذلك يف مبــــا

ذكرمها؛
املمكنة. االحتياجات آلية لفرز •

لعملية التخطيط، ركيــــزة ل تشــــكِّ األربعة العناصر هذه -٢٣١
اإلجراء وميزة غري رمســــي. بشــــكل أو رمسي بشــــكل تناوهلا ميكن اليت
تعطيه لكافة بــــل فيما فيه املتأصلة قيمة االحتفاء يف تكمــــن ال الرمســــي
جانب أمر على اإلحصائي ختطيط الربنامج انطباع بأن من املشــــتركني
تضطلع أن ميكن على اإلطالق نشاط أهم يكن مل إن األمهية، من عظيم

إدارة الوكالة. به
هذه ويف عمل. إطــــار ضمن األولويات حتديــــد ينبغــــي -٢٣٢
ُأطر أو عامة، اســــتراتيجية رؤى باعتبارها العمل ُأُطر إىل األيام، يشــــار
العناوين هذه أن والغالب مؤسسية. استراتيجيات أو استراتيجية، عمل
للوكالة تســــمح خطة متوســــطة األجل هو واحد، شــــيء على تنطبق
مع املوجودة القدرات تغيري أو صيانتها أو القدرات باالســــتحواذ على

اجلديدة. الطلبات تلبية يف االستمرار
إطــــار العمل هذا، داخل األولويات من اختيــــار ينبغي -٢٣٣
حتديد لضمان فعالية أكثر ألنه طريقة بل ذلك، األليق عمل من ال ألنه

االحتياجات بني املوازنة - ٨ املربع
سبيل املثال أ: فعلى التعقيد. شديدًا التوازن أمرًا يصبح حتقيق األولويات، حتديد عند

حيتاجون الذين واملستعملني ميادين حمددة يف تفصيلية بيانات إىل الذين حيتاجون خدمة املستعملني بني توازن إجياد من بد ال - ١
االجتماعي؛ االقتصاد الكلي والتحليل أجل حتليل من شاملة جتميعية بيانات إىل

اليت املشاريع (أ) ألجل: املوارد بعض ختصيص التوازن هذا يكفل أن وينبغي املواضيعية. امليادين بني خمتلف توازن يلزم إجياد - ٢
والتحاليل؛ األحباث من على األقل أدىن حٍد وإجراء و(ج) الضعيفة؛ املجاالت تقوية و(ب) املبكرة؛ تطورها مراحل يف

بد أن بأسره ال املجال تغطية وأمهية والزمن. الكلي من حيث النطاق املشاريع خمتلف بني توازن مواضيعي جمال هناك بكل - ٣
املجال؛ من أجزاء يف تفصيلية إحصاءات إىل احلاجة توازا

التفاصيل؛ ونشر والِدقَّة، التوقيت، ُحسن بني توازن إقامة إىل احلاجة تدعو - ٤
البيانات مقدِّمي كاهــــل إلقاؤه على الالزم غري العبء وجتنُّــــب املســــتعملني احتياجات تلبية بني توازن إجياد يلــــزم وأخــــريًا، - ٥

األوَّلية.
Handbook of Statistical Organization: A Study on the Organization of National Statistical Services and Related Management Issues, Studies أ

.in Methods Series F, No. 28 (United Nations publication, Sales No. E.79.XVII.17), p. 61
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األمر كأجزاء، وليس ككل إليهــــا والنظر واضحًا حتديدًا األولويــــات
االزدواج وعدم االتســــاق. يعيبها عن أنشــــطة يســــفر أن ميكن الــــذي

التناسق. إىل تفتقر لألنشطة منفصلة هو توصيفات والبديل
حيدد أن ميكنه املرء القــــول بأن بصفة عامة مــــن املقبول -٢٣٤
منافعها حتديــــد ميكنه ال ولكــــن اإلحصائية املشــــاريع بِدقــــة تكاليــــف
من عدد املتعلق بتحديد الســــؤال على لإلجابة ســــبيل مثة بدقة. وليس
أي وإىل معيَّن عدد مباشرة من نشر غري أو مباشرة بصفة سيستفيدون
املوارد املتعلق بتخصيص اإلحصائيني كبري فإن قرار ذلك، ورغم مدى.
يفيد مما جانبًا أكثر يفيد باملنافع املتصلة التكاليف موازنة يعين ضمنًا أن

اآلخر. اجلانب
لكي نعرف والشــــواغل تقييم االحتياجات القضية هي - ٢٣٥
وألن املحتَملني. ملســــتعمليها مفيدة تكون اإلحصائية أن كيــــف ميكن
انطباعًا األقل على املرء ُيكوِّن أن ينبغي كميًا، تقديرها ميكن ال فائدا

املحتملة. الفائدة بشأن عامًا
ما. إىل حٍد أعاله جتريدية املبيَّنـــة أن الصيغة الواضح - مـــن ٢٣٦
الذي أي املوقف املتحرِّي، اختاذ موقف عن بديل هناك أنه ليس والواقـــع
اليت باألسئلة منهجيًا ربطًا املقَتَرحة اجلديدة اإلحصاءات ربط يســـتهدف
عن وفضًال عليهـــا. اإلجابة على اإلحصاءات ستســـاعد تلـــك أن يبـــدو
احلكومة. العام أو اجلمهور تلك األسئلة بشواغل تتصل أن ينبغي ذلك،
األنواع تكاليف تتبع مــــن املهم فإن الطلب، جانب يف -٢٣٧
وينبغي التكاليف. تلك تاريخ وتســــجيل اإلحصائي للنشــــاط املختلفة
نســــبية بلغة النقاش على يكون قادرًا أن تقدير، أقل لإلحصائــــي، على
أُنِفق إذا املثــــال - ســــبيل فعلى - واملنافع عن التكاليف احلديث عنــــد
على Y إنفــــاق) املبلغ عدم (أو إنفاق َتعيَّن A على النشــــاط X املبلــــغ
املمكن تقديرها غري من (وإن كان على ضوء املنافع الظاهرة B النشاط
الوكالة يف وينبغي .B باملقارنة بالنشاط A على النشاط املترتبة كميًا)
واالحترام لتتبــــع التكاليف االهتمــــام من كبري قــــدر إيالء اإلحصائيــــة

يلي: ما ذلك وأن يشمل اإلحصائية، لألغراض املتكبدة
بإجراء (مثــــًال اإلحصائي النشــــاط قيمة تقدير علــــى القــــدرة •
ملف مراجعة أو حســــاب، أو إعــــداد دراســــة اســــتقصائية،
الدقة تناسب بدرجة من إحصائية) نشــــرة إصدار أو إداري،

التخطيطية؛ األغراض
استعماهلا يتسىن واســــتعادا لكي النتائج أرشــــفة على القدرة •

األنشطة اآلجلة؛ لتسعري
استعماالت املوارد نفس استعمال عن على الكشــــف القدرة •

بديلة؛
املسؤولني. وحتديد القرارات لتسجيل آلية •

املرحلية اخلطة إعداد - باء
الشروع أن تبني التجربة التخطيط، قيود من على الرغم -٢٣٨
أو األســــريني، واإلنفاق للدخل مســــح (إجراء بة مركَّ مبــــادرة يف أيــــة

للمدخالت إعداد جدول أو العاملة، للقوى مسح فصلي يف الشــــروع
االضطراب إىل مؤدية وصفة ميثل إمنا وجود خطــــة دون واملخرجــــات)
التشــــكك وحالة بعيد. حٍد إىل تكتنفها الشــــكوك نتائج وإىل املنفلت
ســــبيل فعلى اإلحصائية. الوكالة مشــــاريع تكافل تتفاقم حبكــــم هــــذه
مســــح دون للمدخالت واملخرجات جــــدول إعداد ميكــــن ال املثــــال،
ذلك إجراء ميكــــن وال الصناعات؛ فيما بــــني واملبيعــــات للمشــــتريات
بدوره مسحًا يستلزم الذي اجلديد، املسمى السلعي دون توافر املســــح
لكافة ُنخطط أن من الواقعية ليس جرًا. ورغــــم ذلك، وهلم لإلنتــــاج؛
يلزم، ولكن ما دقيقة. بصورة فعلها تفعل أن هلا وأن نتوقع التكافالت
التقديرية والصالحية الشديدة املرونة هو الدقيق، التخطيط إىل باإلضافة
يف اإلحصائية للعمليات التخطيط فن ويتمثل التبادلية. واألوضاع املحلية

التوقيت. حسنة واقعية هذا كله بطريقة إلدارة ُسُبل التوصل إىل
اخلطــــة وعناصرها، أغراض شــــىت التايل الفرع يعــــرض -٢٣٩
هي (اليت الســــنة الواحدة وخطة الســــنوات املتعددة اخلطة بني والفرق
اخلطة وأخريًا، ”املســــاءلة“؛ ومغزى التقليديــــة)، امليزانيــــة إىل أقــــرب

نتائجها. ُقيِّمت مىت للتعليم بوصفها أداة
ناا اخلطة السنوية ومكوِّ - ١

التالية: العناصر من أساسًا اخلطة تتألف -٢٤٠
فترة التخطيط؛ اية حتقيقها يف يراد واضحة أهداف جمموعة •

اختاذها؛ وصف للخطوات املتعني •
الطابع العملي تكفل اليت - واملوارد البيئة - باملتطلبات قائمة •

لألهداف؛
غري النتائج كانت مىت ُتطرح اليت التبادلية للخيارات • مناقشــــة

حمقِّقة لألهداف.
والتقييم. للرصد آليات اإلضافية العناصر وتشمل

مــــن دليل الرابع الفصــــل يف كبري حيِّــــز ــــص ُخصِّ لقــــد -٢٤١
يتألف طبقات، ثــــالث من ختطيطي هليكل تفصيلــــي لوصــــف ١٩٨٠
طابع ذات األجــــل طويلة خطة للتخطيط العام يســــتند إىل نظــــام مــــن
حد إىل ”تكتيكي“ طابع األجل ذات متوسطة وخطة ”استراتيجي“،
الدليل من ٢٠٠٢ عام وطبعة .٥٥ األجل قصرية وخطة ”إنتاج“ مــــا؛

اإلنتاج. أساسًا على خطط تركز
ســــنوية. اإلنتاج خطة أن تكون البد عديدة، ٢٤٢- ألســــباب
دورة ســــنوية. هي اليت امليزانيــــة العادية، دورة أســــلوب اخلطة وتتبــــع
لكي روتينًا، ُيوِجــــد ســــنويًا اخلطة إعداد إىل ذلــــك، فإن وباإلضافــــة
قدرًا يســــتهلك قصرية زمنية بفواصل ووضع اخلطط اخلطة. ُتنســــى ال
ال بد وأخريًا، االستقرار. بعدم إحساسًا ويعطي املوارد من عادي غري
دون أجًال للحيلولة أطول إطار عمل جزًءا من السنوية اخلطة أن تكون
النظام مواجهة عدم غري متماسكة ولضمان سنوية خطط سلسلة إجياد
ميكنه ال يف االجتاه بتغيــــريات مرونته، حمافظ علــــى وهــــو اإلحصائــــي،

.٥٦ استيعاا
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اليقني احلجم وعدم مراعاة - ٢
١٠٠ موظف بـــه - صغري املكاتـــب الكثيــــر مـــن إن - ٢٤٣
سياســـية لظروف إّما ا، التنبؤ ميكن ميزانيـــات ال ولديه - أقـــل أو
ال ميلك دولية مبـــادرات من يأيت موارده من كبـــريًا جزًءا ألن وإمـــا
َدفعة هناك كانـــت فإذا ولذلك، حمـــدود. بقدر إّال الســـيطرة عليهـــا
العوامل أو دراسة الدويل الصعيد على الفقر قياس تســـتهدف ـــقة منسَّ
جدًا كبريًا قدرًا الالزمة العمليات نطاق ميثل قد على اخلصوبة املؤثرة
وجود يساعد أن ميكن اإلطار، هذا ويف للمكتب. الكلي من النشاط
يف االحتياجات الوطنية ضمان انعكاس على الســـنوات متعددة خطة
أهداف وجمموعة مخســـية خطة القائل بوجود واملبدأ الدولية. الربامج
من كل على بنفس القـــدر ينطبـــق اخلطة تلـــك يف مترســـخة ســـنوية
أن احلجم، رغم كثـــريًا يف تفوقها اليت واملكاتـــب الصغرية املكاتـــب
أكثر ميزانياته تكون األخري من املكاتب أن لنوع إىل بالنسبة الســـائد
املكاتب يف للمشـــاريع أن التنفيذ الفعلي هو والفـــارق للتنبؤ. قابليـــة
يســـمح مما بالرمسيات، متســـك شـــديد دون حيدث أن ميكن الصغرية

املرونة. من مبزيد
وهي متعــــددة، أغــــراض الســــنوات ٢٤٤- للخطــــط املتعددة

التالية: واحلقائق التنظيمية املفاهيم على تنطوي
ليس وأنه أكرب خمطط مــــن جزء عملهم املوظفني بأن إشــــعار •
أداء لقياس أساسًا موجود عشوائي لترتيب اســــتمرارًا روتينيًا

التنظيمية؛ ووحداته املكتب
ختصيص املوارد حتســــني على املكتسبة عمًال اخلربة تســــجيل •

املهام؛ تنفيذ يف املوثوقية وزيادة مستقبًال
املوارد املتاحة؛ استعمال كفاءة زيادة •

املفروضة؛ املهام املوارد بالنسبة إىل كفاية عدم توثيق •
معايري تســــتعمل بأن الوكالة اإلحصائية القائل املفهوم تعزيــــز •

أنشطتها. لتنظيم رشيدة
كان إذا مــــا حد األهــــداف إىل هــــذه بلــــوغ ويتيســــر -٢٤٥
وضع يف املوظفني مــــن كبري جزء وإذا اشــــترك مفتوحــــًا؛ التخطيــــــط
التجربة من االســــتفادة مجعي يســــتهدف جهد وكان هناك ،٥٧ اخلطة
اخلطة يف املدَرجة األنشطة بني القائمة للفروق نظامي استعراض بإجراء
توثيق يتطلبها اليت التكاليف ميكن حتاشي ال أنه إّال املنفََّذة. واألنشــــطة
للتجسد قابل متماسك هيكل وتنظيم التكاليف وتسجيل وتتبعه األداء

كحقيقة مادية.
دور االحتفاء - ٣

توقع تنفيــــذ اخلطط يتســــبب أن ُيحتمــــل ناحيــــة، مــــن -٢٤٦
بأسرها التخطيط عملية على املعلَّقة اآلمال يف خيبة تامة بدقة التفصيلية
أخرى، ناحية ومن األوان. قبل استســــالم حالة إىل يؤدي ميكن أن بل
اإلطالق على تناوهلا عدم يؤدي إىل شــــديد قد بتراخ عرض اخلطة فإن
باتت السبب، وهلذا تنفيذًا فعَّاًال. لتنفيذها الزم من احترام تستحقه مبا

املكاتب من عدد يف بصورة ما احتفاء ونشــــرها موضع اخلطة مناقشــــة
احتفاء. موضع السنوي التخطيط نشاط فيها بات اليت

وامليزنة التخطيط - ٤
احلكيم بالتخطيط األخذ بأن القول الدهشة يثري مما لعله - ٢٤٧
إىل وليس املكتب أجزاء شــــىت يف الكلي م التحكُّ تقليل إىل عادة يؤدي
املديرين بإعطاء املستوى إّال الرفيعة حتقيق األهداف يتسىن ال إذ زيادته.
نشــــوء عند عملهم ُنهوج لتعديل الالزمة التقديرية الصالحية املحليــــني
ج تقرير يقتضي أن التخطيط الفعَّال يعين وهذا متوقعَّة. غري ظــــروف

السلطة. تفويض لطريقة ببيان مشفوع سليم، ميزاين
النشــــاطني هي بني الصلة فــــإن النظريــــة، الناحيــــة مــــن -٢٤٨
وحتديد التكافالت كافة مع مراعــــاة اخلطة، وضع التايل: النحــــو على
لضمان تلبية زمين وخطوات يتعني اختاذها أهداف، وجــــدول جمموعة

األهداف.
وُيمنح أنشــــطتها. خمتلف يترأســــون وكالء تعيِّن اخلطة -٢٤٩
إليه كما ُتســــند تقديرية، مشــــفوعة بصالحيــــات وكيــــل ميزانيــــة كل
األمور وملعاجلــــة واإليــــرادات. الدخل بــــني التوازن حتقيــــق مســــؤولية
ســــيزداد الوكالء من هــــي أن كل وكيل أخرى، ميزة الطريقــــة ــــذه
املتعلِّق األداء على زاوية الكفاءة، مــــن حكمنا، وإذا بالتكاليف. وعيــــه
يدفعهم حافز الــــوكالء لدى خمتلف يكون فســــوف األهداف بتحقيق
باســــتخدام األهداف بتلبية تســــمح هلم وتقنيات إىل أســــاليب للتوصل
منت ما اليت نوعــــًا احلالة الشــــاذة من املخصصــــة (وذلك بدًال املــــوارد
لكي ممكن مبلغ أكرب املديرون فيهــــا ينفق اليت احلالة وهي إىل علمنــــا،
على اجلوهرية الناحيــــة ينطوي مــــن والتخطيــــط ســــلطتهم). ُيظهــــروا
يف ألهدافهم حتقيقهم يستلزم للوكالء، مما املخصصة املوارد يف م التحكُّ
املكاتب ينطبق على وهذا املوارد. على املفروضة املعينة القيــــود حدود

أحجامها. بكافة
واملساءلة التخطيط - ٥

التخطيط لوكالء السلطة التقديرية املمنوحة زادت كلما -٢٥٠
تنطوي على اليت املفتوحــــة اخلطة إطار ويف مســــاءلتهم. زادت درجــــة
اإلحصائيني كبري سيطلب واملســــؤولية، الســــلطة تفويض من قدر كبري
اخلربة على من حمرومة اإلدارة كانت وإذا للمساءلة. املوظفني خضوع
كبري يقدر لن للوكالــــة الشــــاملة اخلطة يف أداء نصيبها مينعها من حنــــو
وميكن بامليزانية. املتعلقة الســــلطة تفويض اإلحصائيني، بســــهولة، على
أن يعتمد النظام مىت كان بوســــع رئيس بالكفاءة متمتعة املنظمة اعتبار
وخطة األجل متوسطة خطة وضع على يساعدوا لكي على مرؤوســــيه

تنفيذمها. وعلى سنوية،
اخلطة تقييم - ٦

كل مخس وكــــذا (ســــنويًا، التخطيط ايــــة عمليــــة يف - ٢٥١
اإلحصائيني كبري حيصل أن ينبغي التخطيط االستراتيجي)، سنوات يف
خارجي طرف جيريــــه أن ميكن التقييم وهــــذا .٥٨ تقييم رمســــي علــــى
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األحوال السياســــية حســــب اإلحصائية، الوكالة داخل قائمة وحدة أو
هي: أغراض عديدة، وللتقييم والقانونية والتنظيمية.

الوكالة؛ عمل عن للحكومة حساب كشف تقدمي •
العملية؛ جبدية املوظفني إشعار •

خارجية (خارجة ألسباب - العملية يف اخلطأ درجة حتديد •
ولإلصالح للســـيطرة (خاضعـــة وداخلية الســـيطرة) عـــن

األسباب؛ شرح وحماولة اآلجل) -
أو تغيريها؛ إقرار استراتيجية الوكالة •

حوار بشــــأن يف املنظمــــة إدارة إلشــــراك النتائــــج • اســــتعمال
املساءلة.

طرفان يقوم ينبغي أن مصداقيتها، تكون للعملية لكــــي -٢٥٢
التنظيمية املسافة ازدادت كلما أنه والواقع والتخطيط؛ بالتقييم خمتلفان

يف النظر أيضًا واألمر يســــتحق أفضل. ذلك كان الطرفني بني الفاصلة
ميكن املثال، ســــبيل فعلى للتدريب. كفرصة اســــتعمال التقييم إمكانية
تقوم ألمانة املساعدين مبهام حديثًا املعيَّنون املوظفون الفنيون يقوم أن
على عملية التخطيط. األوَّيل تدريبهم على وبذلك حيصلون بالتقييــــم،
مبثابة تكون تقييم أمانة تشكيل إىل أمهية شديدة تدعو هناك وليســــت
تربير ما إىل حد العســــري من قد يكون أنه دائم. والواقع تنظيمي كيان
الســــنة. مدار على تؤديه جتد عمًال أن ح املرجَّ من غري ألنه وجودهــــا،
يف ضليعًا كونه على خالف ال شخص يرأسها دائمة جلنة وميكن إنشاء
يتوىل أن ميكن الظروف، مسحت وإذا املوضــوع ومتمتعًا باملوضوعية.
احلالة) موظفون وضع دراســــات قبيل من اليت التقييم (واملهام املماثلة
بصورة ذلك تويل ميكنهم وهؤالء بالوكالة، العمل تقاعدوا من كبــــار

مستمرة.

استنتاجات
احلدس باحلكمة ميزج اإلحصائيني أن كبري وجيب على موضوعي. أولويات“ حساب ”أسلوب اإلحصائية لدى الوكالة يوجد ال
بعض كيفية، بصورة ولو حتدد، الوكالة أن بوســــع ســــيكون روتينًا، ذلك أصبح بثقة. ومىت قراراته يتخذ لكي اجلارية، واخلربة واملعرفة
عملية تكون وتســــجيلها. ولكي وقياســــها التكاليف لتتبع فعَّالة آلية املهم إجياد ومــــن خمطط. عمل مســــار وجود من املنافــــع املســــتمدة
األجل متوسط عمل إطار من جزًءا تكون أن وينبغي املوظفني. واشتراك احلسم بني الصحيح أن تعكس التوازن ال بد فعَّالة، التخطيط
فينبغي اعتبارهم أما املوظفون، املــــوارد. من احتياجات من يقابلها وما وتكلفتها لألنشــــطة الســــنوي باعتبارها التحديد ُينظــــر إليها وأن
وذلك باعتبارها املنصب، حبكم اخلطة تقييم مبمارســــة صارم التقيد على حنو وينبغي وضعها. االشــــتراك يف بعد تنفيذها، عن مســــؤولني

التجربة. من والتعلُّم املساءلة وسيلة إلنفاذ

.1980 Handbook, p. 61 ٥٤

.1980 Handbook, p. 70 ٥٥

وأن مدته مخس سنوات األجل متوسط برنامج من جزء السنوية اخلطة أن بافتراض ٥٦

يف ٥ يزيد عن املوظفني ال جمال يف املسموح به السنوي للتغيُّر األقصى احلد وأن مستمرة املوارد
البداية. يفعلونه يف كانوا جدًا عما خمتلفة أشياء اية املدة املوظفني يف ربع يؤدي قد املائة،

”األهداف الرئيسية أن النص اإلنكليزي) ٧٠ من ١٩٨٠ (الصفحة دليل جاء يف ٥٧

مهمة الوكالة اإلحصائية يف موظفــــي من ممكن عدد إشــــراك أكرب ... يف تتمثل للتخطيــــط
تكاملها“. األولويات وحتقيق حتديد

قد الصغرية، املكاتب حالة يف رمســــي غري يكون التقييم املمكن أن مــــن أن رغــــم ٥٨

مفيدًا. وتعميمها الرمسي التقييم نتيجة إلعداد املبذول اجلهد يكون

احلواشي
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التنظيم مبادئ التنظيم وإعادة - خامسًا

ليس أن التنظيم التنظيمية بالنظرية املتعلقة الكتابات تبيِّن -٢٥٣
طريقة ُمثلى هناك ليســــت أنه شــــيء على اإلطالق وأهم اهليِّن. باألمر
بعض حتديد نفســــه، يف الوقت ميكن، ولكن املنظمــــة لتكوين وحيــــدة

اجلميع. من املقبولة العامة املبادئ
املنظمات اإلحصائية علــــى تنطبق األخرية النقطة هــــذه -٢٥٤
عن عشــــر طرق خمتلفة يقل ما ال النظرية، هناك الناحيــــة أيضــــًا. ومن
أنه باملالحظة اجلديــــر من أنه إّال املكتــــب اإلحصائي. معقولــــة لتنظيم
ويف الفلســــفة بل التفاصيل يف واضحة فــــروق وجود من الرغــــم علــــى
املكاتب تنظيم يف التماثل كبري من قدر تبيُّن ميكن والثقافة التنظيميتني،
مدير جيد أن ُيحتمل املثال، ســــبيل فعلى أحناء العامل. بشــــىت اإلحصائية
يتحمل له نظريًا ”ألف“ البلد يف إحصائي مبكتب االقتصادي لإلحصاء
على ينطبق نفســــه والشــــيء ”باء“. البلد للغاية يف مماثلة مســــؤوليات
رئيس (أو مدير أو القومية، احلســــابات أو االجتماعي لإلحصاء مدير
اإلحصاء أو األعمال، شــــركات ســــجل أو األســــعار، إلحصاء إدارة)
تنطبق املشتركة األساسية أن املبادئ شك فيه ال ومما أوالتعميم. البيئي،

اإلحصائية. األمر بتنظيم الوكاالت يتعلق عندما

واالجتاهات النظريات - ألف
بديلة ُنُهــــج ٥٩ بتكويــــن املنظمات خيتــــص هنــــاك فيما - ٢٥٥

التكوين: هي واسع، نطاق على مقبولة
أمراض أقســــام ذلك: (مثال املهــــارة أو املعرفة حســــب أ ) )

املستشفيات)؛ يف العصبية واألمراض الباطنية، واألمراض القلب،
غالبًا إىل تســــتند اليت بالعمل، العمليــــة املتعلقــــة حســــب (ب)
وقســــم احلروف مجع قســــم ذلك: (ومثال املســــتعملة التكنولوجيــــا

املطبعة)؛ األوفست يف
التحويلية، الصناعة ذلك: (ومثال العملية الوظيفة حسب (ج)

واملحاسبة)؛ واهلندسة،
أو اخلدمات خطــــوط اإلنتــــاج (خمتلف الناتــــج حســــب (د)
واآلالت، املنـزليــــة، ذلــــك: األدوات األقســــام، ومثــــال خمتلــــف يف

والصيانة)؛
لألسر للبيع خمتلفة تنظيمية (وحدات العمالء حســـب (هـ)
إىل وما األعمـــال الكبـــرية، شـــركات من والعمـــالء املعيشـــية،

ذلك)؛
واملستشفيات)؛ املصانع يف (النوبات الوقت حسب (و)

إليها ه توجَّ اليت املختلفة (املناطق اجلغرافية حسب املكان (ز)
اخلدمة).

للمكاتب خاص حنو على مناســــبان و(ب) (أ) النهجان - ٢٥٦
قبل من ُعــــرض ولكنــــه مناســــب، (ز) النهــــج أن كمــــا اإلحصائيــــة.
بعض البدائل تكــــون وقد اإلقليمية). (الالمركزية الثالــــث يف الفصــــل
املنظمات من معينــــة ألجزاء مناســــبة و(هـــــ))، و(د) ((ج) األخــــرى،

رئيسية. مبادئ توجيهية بأا القول ُيتصور ال ولكن اإلحصائية،
الطبعة كانت عندما أي العشرين، القرن ســــبعينات منذ -٢٥٧
جديدة نشأت اجتاهات اإلعداد، قيد الدليل من (١٩٨٠ (طبعة الثانية
على يســــري االجتاهات هذه وبعــــض عمومًا. يف التنظيمــــات أثَّــــرت
نورد العامة، االجتاهات ومن حتديدًا. بصورة أكثر اإلحصائية املكاتب

بوجه خاص: املناسبة االجتاهات يلي فيما
للحاالت خمتلفة بصورة املرونة لالستجابة مزيد من إىل احلاجة •

املختلفة؛
التفصيلية؛ واإلجراءات القواعد تقليل •

املبادرة؛ وتشجيع روح الذايت االستقالل جرعة زيادة •
تقليل مستويات اإلدارة؛ •

القرارات؛ اختاذ من متكني العاملني •
املشــــاريع، وأفرقــــة للوحــــدات، هيــــاكل األفرقــــة الشــــاملة •

والشبكات؛ املصفوفية، والتنظيمات
احلجم؛ وضغط جبهات خارجية االستعانة •

امليزانية. ضغوط زيادة •
التحديد، على وجــــه اإلحصائية املكاتــــب إىل بالنســــبة -٢٥٨

ما يلي: املناسبة تشمل االجتاهات
ُحسن التوقيت؛ من إىل املزيد احلاجة •

التقارير؛ تقدمي تقليل عبء إىل احلاجة •
التغيُّر، الســــريعة املســــتعملني احتياجات التركيز على زيــــادة •

خمتلفة. املناسبة جلماهري التعميم أساليب على وبالتايل
القدرة يف املثــــرية الزيــــادات ذلــــك، فإن إىل باإلضافــــة -٢٥٩
جمال يف تطــــورات من ا يتصل فضًال عمــــا الالمركزيــــة، احلاســــوبية
تنظيــــم املكاتب يف أيضًا أثَّــــرت قد والالســــلكي، الســــلكي االتصال
يف تؤثِّر برحت ما التقنية التغيُّرات هذه األهم أن اإلحصائية. والشــــيء

أعاله. املذكورة لالجتاهات االستجابة
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الوظيفة أو حسب املوضوع التنظيم - باء
على ١٩٨٠ دليل يف الواردة الصلة ذات الفروع زت ركَّ -٢٦٠
حســــب التنظيم اإلحصائي، مها املكتب لتكوين ما معَترف طريقتني
وله غامض ”املوضوع“ ومصطلح الوظيفة. حسب والتنظيم املوضوع
األساسية املؤسسي للمعلومات املصدر ينطبق على فقد خمتلفة. دالالت
أساس ُيصنَّف على التعليمي اإلحصاء فإن املثال، وعلى سبيل املجّمعة.
اإلحصاءات كافة إن حيــــث اإلحصاءات، منه ُجِمَعت الذي املصــــدر
ســــبيل على بيانات متويلها فيها التعليمية، مبا املؤسســــات من املجّمعــــة
”القاعدة التعليم. وتتألف قسم ضمن مســــؤولية تدخل ســــوف املثال،
التعليمي. بالنظــــام املتصلة كافــــة املعلومات من القســــم املعرفية“ هلذا
املعنية املوضوعية املراكــــز معىن بتفســــري فيما خيتص تفســــري بديل ومثــــة
قبيل من إىل تقسيمات يفضي وهذا التفسري للبيانات. الرئيسية بالفئات
األكثر شيـوعًا التفسري أن إّال واالســــتثمار. والتمويل العمالة والبطالة،
تقسيمات إىل خلق ناحية من يفضي ”الوظيفة“ مقابل ”املوضوع“ لـ
ناحية من ويفضي والتعليــــم والصحة، والصناعة، التجــــارة، قبيل مــــن
البيانات، وقيد العينة، مســــوح تصميم من قبيل إىل تقســــيمات أخرى

والتعميم. والتحليل، امليدانية، والعمليات ومراجعتها،
الصعب من كان ُمبيَّن أدناه، بعضها ألســــباب متنوعة، -٢٦١
معظم هيكل فــــإن ولذلك، والوظيفة. املوضــــوع بني املفاضلــــة دائمــــًا
الوظائف االثنني. فبعــــض من مزيــــج عن عبارة اإلحصائيــــة املكاتــــب
من الوكالة، اتســــاع على وحدات وظيفية يف ُتجَمع أن متامًا يناســــبها
وظائف وهناك امليــــداين. العمل ووحدة العينات تصميــــم وحدة قبيــــل
والتحليل/النفسي، االســــتبيانات واملنشــــورات حمتوى قبيل أخرى، من
مث ومن باملوضوع الختصاصــــي املباشــــر اإلشــــراك بصفة عامة تتطلب

مواضيعية. إىل وحدات الوظائف هذه إسناد ينبغي
إضافيان، مها: متطلبان األخرية اآلونة يف برز لقد -٢٦٢

التقليل ألجل صورة ممكنة بأكفأ مجع البيانات تنظيم ضرورة •
املجيبني كاهل علــــى امللقى مــــن العبء ممكن أدىن حــــد إىل
من بلوغ املزيد وألجل باجلمع، القائمة الوكالة كاهل وعلــــى

نفسه؛ الوقت يف ُحسن التوقيت
تناســــب بطريقــــة اإلحصائيــــة املعلومــــات تعميــــم ضــــرورة •
ُتعاجلها؛ وهذا يعــــين أن التعميم اليت املســــائل أو املشــــكالت
املســــتعِملني أكثر مما يكون حول متمحورًا يكون ينبغــــي أن

اإلحصائية. املصادر والعمليات مستندًا إىل
هيكلني ُيوِجدا أن ميكن املتطلبان السالف ذكرمها هذان - ٢٦٣
البيانات أحدمها جلمـــع الواحدة: الوكالـــة داخل خمتلفـــني تنظيميـــني
يف جســـر يلزم اهليكلني بني ’الربط‘ على وعمًال لتعميمها. واآلخـــر
مجعها ومراجعتها، حبيث بعد البيانات، فرز بإعادة مكلفة وحدة هيئة
اجلانب وهذا وتعميمها. حتليلها تيســـر جديدة تقســـيمات يف تندرج
مهما اإلحصائية الوكالة على التنظيمي ينطبـــق التصميم مـــن جوانب

تتبىن أن ميكن الصغرية الوكاالت فإن احلال، وبطبيعة حجمهـــا. كان
حلوًال أكثر مرونة.

إنه: جممل القول -٢٦٤
استعماهلا ميكن عديدة تنظيمية ُنُهج هناك النظرية، الناحية من •

اإلحصائية؛ املكاتب لتشكيل
اإلحصائية املكاتب أغلب تنظيم جرى العملية، الناحية ومــــن •
العادة جرت الوظيفة، ولكن حسب املوضوع أو حســــب إّما

النهجني؛ من ما ملزيج تنظيمها وفقًا على
املنظمات، كافــــة على اجلديــــدة االجتاهــــات التنظيمية تؤثــــر •
بوجه اإلحصائية للمكاتب االجتاهات مناســــب هذه وبعــــض

خاص؛
املكاتب بأن القائلة احلقيقة إدراك تشــــمل اجلديدة • التطورات
بإدخال البيانات إّما أخريــــني: بطريقتني م ُتنظَّ قد اإلحصائيــــة
مستعمليها، فئات حسب البيانات إخراج أو مصدرها حسب

إلعادة الفرز. بينهما جسر هناك يكون أن على
اهليكل إىل التوصــــل عليهــــا ينطــــوي الــــيت الصعوبــــات -٢٦٥
جيم الفرع يف احلالة املوجز الــــوارد تاريــــخ يبينها التنظيمــــي املناســــب

أدناه.

التنظيم وإعادة التنظيم - جيم
للمكتب التنظيمــــي املخطط ١٩٧٤، كان عــــام قبــــل -٢٦٦
اجلهاز اإلحصائي اآلن يســــمى (الذي املركــــزي اهلولندي اإلحصائــــي
وحنو للتنسيق ومدير له ونائب عام مدير من يتألف بســــيطًا اهلولندي)
إدارات بضع كانت هناك وإن املواضيــــع، يتناول معظمهــــا إدارة، ٢٠
ملعاجلة إدارة كبرية بينها (من الوظيفية االختصاصات حســــب لة مشكَّ
ويورد أقسام. إىل مًا اإلدارات ُمقسَّ بعض وكان البيانات باحلاسوب).

قصة إعادة تنظيم ذلك املكتب. املربع رقم ٩
ا حديثًا عمَّ املعيَّن اإلحصائية الوكالة رئيس يتســــاءل ٢٦٧- قد
إذا ا وعمَّ فعالية واألكثر األكفأ هي أمرها توىل اليت الوكالة إذا كانــــت
قد ُيدرك وباملثل، هيكلهــــا. تغيريات يف إحداث الضــــروري مــــن كان
تغيَّرت قد الظروف أن زمنية ما مرحلة يف اإلحصائيني املخضرم كبــــري
إمكان إعادة حبيث أصبح هناك داٍع للنظر يف الزمن على مدى كثــــريًا

التنظيم.
باملرء كربى جيدر تنظيم إعادة عملية أية يف البدء وقبــــل -٢٦٨
وتكاليف. خماطر عليه من تنطوي ما بسبب األقل، مرتني على يفكر أن
ترد فيما وهي يف احلســــبان. وضعها ينبغي عامة أيضًا اعتبارات وهناك

ِحَكم: وكأا يلي
قيِّمة؛ فكرة جديدة اســــتيعاب كل تغيريات ملجرد ُتجر أية ال •

والبلبلة؛ لالرتباك جملبة فهذا
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اهلولندي اإلحصائي اجلهاز تنظيم إعادة - ٩ املربع
من كيلومتر ٢٠٠ بعــــد على هريِلن الواقعة مدينة إىل املركــــزي املكتب اإلحصائي لنقل احلكومة خطــــة أعلنــــت ،١٩٧٣ عــــام يف
املكتب موظفي صفوف يف ثورة، ال يف تسبب وهذا البلد. من يف ذلك اجلزء وظائف حكومية هلولندا)، إلنشاء اإلداري (املركز الهاي
مضي وبعد واستقال املدير العام. السياســــية أيضًا. اآلخرين والدوائر املصلحة أصحاب يف صفوف وإمنا فحســــب، املركزي اإلحصائي
للتعويض متنوعة بأساليب كبرية زيادة موارده مع زيادة فقط، املكتب موظفي نصف بنقل وسط يقضي حل إىل ل التوصُّ بعض الوقت، مت
جديد. تنظيمي هيكل ُوضع ذلك، إىل وباإلضافة جديدة. عمل فرص ولتهيئة جديدة إحصائية أعمال وملعاجلة الكفاءة عدم أوجه عن

التايل: على النحو أربع مديريات، يف اإلحصائية اإلدارات جتميع اجلديد اهليكل وأعاد
أساسًا املوضوع حسب التصنيف إدارة)  االقتصادي (١٢ اإلحصاء
أساسًا املوضوع حسب التصنيف إدارات)  االجتماعي (٩ اإلحصاء

وظيفي التصنيف املركزي) احلاسوب إدارة بينها من إدارات، ٤) والتطوير األساليب
وظيفي التصنيف إدارات)  املكتبية (٤ اخلدمات

إضافيان. مستويان غالب األحيان يف ا وشعب فرعية، كان ُشعب إىل اإلدارات كافة َمت وُقسِّ
الثمانينات ومطلع السبعينات ٢. وخالل ٠٠٠ على ما يربو إىل ٥٠٠ ١ حنو من كبرية، املوظفني زيادة عدد زيد نفسه، الوقت ويف
حنو امليزانية) يف (املدرجة املكتب وظائف بلغ عدد ،١٩٨٢ عام ففي املوظفني. عدد يف بزيادات إضافية ُســــمح العشــــرين، مــن القرن

التحوُّل. جاءت نقطة مث بقليل). موظف ٣ ٠٠٠ الفعلي العدد (وجتاوز ٣ ٥٠٠
إىل األخرى) احلكومية معظم الــــوكاالت (مثل املركزي اإلحصائي املكتب اضطر ،١٩٩٢ عــــام ١٩٨٢ وحىت مــــن عام فاعتبــــارًا
يف املكتب جنح وعمومًا، .٢ ٥٠٠ حنو إىل عدد املوظفني يف مطلع التسعينات االقتطاعات وقللت موظفيه. عدد وتقليل ميزانيته ختفيض
كانت القرن العشرين، من التسعينات مطلع احلوســــبة الفعَّالة. ويف بفضل وذلك نقص، دون ســــليمة اإلحصائية نواجته مبعظم االحتفاظ
املحلية، املنطقة شبكات يف شخصي حاسوب ٥٠٠ ٢ حنو يف متمثلة البلد، تقدمًا يف احلاسوبية وأكثرها أكرب الشبكات من واحدة لديه
(Blaise برجميات بينها (من فعَّالة برجميات اسُتحدثت ذلك، على وهريِلن. وعالوة فوربورغ بني تربط السرعة عالية وصالت وجود مع

وتعميمها. ومراجعتها البيانات جلمع
”اجلماعات من الطلــــب إىل كبرية بدرجة يعــــزى وهذا اإلحصاءات، علــــى الطلب ازداد ختفيضات امليزانيــــة، مــــن الرغــــم وعلــــى
وهذا امليزانية. اقتطاعات تأثري الكفاءة فيها أن ُتَعــــوَّض املمكن يعد من مل درجة إىل احلالة عــــام ١٩٩٢، وصلت وحــــوايل األوروبيــــة“.
وسادت األولويات. حتديد يف بالغة مشقة عمل املكتب، برنامج يف بتت لإلحصاء، اليت املركزية اللجنة ووجدت التوتر. من حالة خلق

الوزارات). (مثل املهمني املستعملني من عديد بني االستياء حالة من
تقابلها الالتينية احلــــروف وهذه ،(TEMPO) “متِبو وأطلقــــت ”العملية وقائية“ املكتــــب ”ضربة إدارة احلالــــة، جرَّبت هــــذه ويف
(مهين)؛ PROFESSIONAL (حديــــث)؛ MODERN (كــــفء)؛ EFFICIENT التوقيــــت)؛ (ُحْســــن TIMELY اآلتيــــة الكلمــــات

(مستقل). INDEPENDENT

االســــتجابة عبء من ممكن حد أدىن للمدخالت للتقليل إىل تنســــيقًا هناك أن الرئيســــية للعملية متبو خارجية، مبعىن البؤرة وكانت
املستعِملني. رضاء من احلد األقصى لتحقيق وتنسيقًا للمخرجات

يلي: مما تتألف املشكالت أن احلالة بيَّن حتليل وقد
ذلك على ترتب وما امليزانية، اإلحصاء؛ وتناقص على الطلب زيادة بينها: من عوامل خارجية، نشأت بفعل مشكالت - ١
االســــتجابة؛ عبء تقليل ألجل الوطنية؛ والضغط واالشــــتراطات األوروبية االشــــتراطات بني والتصادم حتســــني الكفاءة؛ حاجة إىل من

التوقيت؛ ُحسن زيادة إىل اجلماهريية؛ واحلاجة والصورة العرض طريقة حتسني إىل واحلاجة
عدد وزيادة الالزم؛ أكثر من والتخصصات الداخلية التقسيمات زيادة بينها من داخلية، فيها عوامل مشكالت تسببت - ٢
والثقافة الداخلية؛ واإلجراءات وتعقُّد القواعد وعدم وضوح املســــؤوليات، الداخلي؛ االتصال وســــوء الالزم أكثر من التراتبية الطبقات

اإلدارة. تتخذها اليت البريوقراطية واملواقف للذات؛ وضعف التقدير الذات؛ على بشدة املنَكبة
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مؤلفة من املدير العليا للمكتب وأصبحت اإلدارة اهليكل التنظيمي. يف كامل حتوُّل أجري املشكالت، على هذه التعرُّف وحاملا مت
مديريات وأربع اإلحصائي لإلنتاج مديريات أربع مديريات: مثاين وباتت هناك النائب). بينهما (من اثنني للسياسة العامة ومديرين العام
البيانات األعمال، ومجع شركات سجل قبيل أنشطة من مسؤولة عن املدخالت وباتت لتنسيق الدعم مديريات أوىل وُخصصت للدعم.
بيانات قاعدة استحداث يف ذلك مبا النواتج، لتنســــيق الثانية املديرية لت وُشكِّ اإللكتروين. البيانات تبادل وتطوير األســــر املعيشــــية، من
العامة. العالقات وأنشطة والتسويق، العامة القومية)، واملنشورات احلسابات فيها (مبا املعلومات وتكامل العام، التعميم ألغراض مركزية
املديرية وأصبحت واحلاســــوب)، خدمات املنهجية فيها اإلحصائية (مبا عن اهليكل األساســــي مســــؤولة الثالثة الدعم مديرية وأصبحت
مباشرة للمدير بصورة ختضع املوظفني لشؤون مديرية يف والبشرية املالية املوارد إدارة وُوضعت العامة. املكتبية خمصصة للخدمات الرابعة
توفري وعن العامة، ومسائل السياسة القانونية واملسائل عن العالقات الدولية مســــؤول صغري مكتب طاقم ذلك ىف يســــاعده الذي العام،

لإلحصاء. املركزية للجنة خدمات األمانة
املواضيع ترابط اإلطالق أمهها علــــى املبادئ، مزيج من أســــاس لإلنتاج اإلحصائي على املخصصة األربع مــــت املديريــــات ُنظِّ وقــــد
مسؤولة األربع كانت املديريات وهذه املعلومات األساسية). ومقدمي املعلومات مستعملي حيث (من السوق“ ”شرائح مع والعالقات

التالية: املجاالت عن
والطاقة، والتكنولوجيا؛ والبيئة، الزراعة، والتصنيع، ( ( أ

التجارية؛ واخلدمات والنقل، التجارة، (ب)
السكان؛ ورفاه العام القطاع (ج)

واالستهالك. والدخل، والعمل، الدميغرافيا، (د)
داخل كل هناك وكان تعاقدي. إداري نظام رصده وأداؤها ما؛ حد إىل باالستقالل اإلحصائية متتعت الُشَعب حيث اإلدارة، ومن
العملية اإلحصائية اإلنتاج عن مسؤولية أفرقة تنظيمها الداخلي على وقام إدارات إحصائية . إدارات وعشر مثاين يتراوح بني ما مديرية

بكاملها.
امليزانية وأعداد أخرى بتخفيــــض مرة وللقيام يف هريلِــــن، الكائن املكتب إلغالق عن خطــــط احلكومة أعلنــــت ،١٩٩٩ عــــام ويف
هريِلن مكتب ظل إذ وســــط. إىل حل مت التوصل أخرى، ومرة أخرى. عاصفة فتــــرة جاءت ذلك، وعقب شــــديدًا. ختفيضــــًا املوظفــــني

أخرى. مرة املوظفني عدد لتخفيض خطة بتنفيذ طولب املركزي اإلحصائي املكتب ولكن مفتوحًا
”متِبو“ العملية تقررت فبينما االختالف: خمتلــــف كل مبنظور اتســــمت أخرى، وإن تنظيم جوهرية إعادة عملية معناه كان وهــــذا
العمل هو اجلديدة التنظيم إعادة عملية وراء الدافع واملجيبني، كان العمالء حنو املركزي املكتب اإلحصائي ه توجُّ تعزيز إىل احلاجة بفعل

وتوحيدها. العمليات تبسيط على املرة هذه اجلهود زت تركِّ مث، الكفاءة. ومن وزيادة التكاليف ختفيض على مواالة
وأدِمَجت وحدات العمليات؛ وجهــــة يقوم على تنظيم إىل حســــب املواضيع تنظيم من اإلحصائية العمليات تنظيم تغيَّــــر ولذلــــك،
من اإلحصائية عدد املديريات تقليل التكامل إىل حنو وأدى التحرك اإلحصائية. يف العملية قطعتها اليت املراحل حسب ُفِصلت مث اإلنتاج
من كل داخل ويف واملكانية. واألخرى لإلحصاءات االجتماعية شــــركات األعمال، إحدامها إلحصاءات مديريتني، إىل مديريات أربع
أخرى. ناحية من اإلحصائيني والتحليل وللمراجعة ناحية، من البيانات واملراجعة اإلدارية جلمع مستقلة، إدارات أنشئت هاتني املديريتني

نوع. كل من واحدة إدارة املكانني هذين يف توجد وهريِلن، فوربورغ بني اجلغرايف للفصل ونتيجة
البيانات مصادر بني جيمــــع ما هناك ليس حال، أية وعلى للمدخــــالت؛ منفصلة مديرية وجود الزمًا يعــــد مل التصميــــم، هــــذا ويف
مديرية النواتج اإلبقاء علــــى جرى ذلك، مــــن العكس األعمال. وعلى اخلارجية لشــــركات البيانــــات ومصادر لألشــــخاص اخلارجيــــة
اليت البيانات كافة أن إذ والتعميم: باملطبوعات يتعلق وتعززت مسؤوليتها فيما بل والتعميم واملطبوعات)، الكلي االقتصاد (إحصاءات

املركزية. املعلومات دائرة أيضًا ضمت اليت النواتج، تنشرها ُشعِبة الُشَعب اإلحصائية تنتجها
واملنهجية واإلنتاج، بني التكنولوجيا الوثيق ولضمان التعاون الُشــــَعب. هيكل للمديريات املتاحة واملرافق أكملت التكنولوجيا وقد

اإلحصائية. املديريات يف للعمل واملنهجية املعلومات بتكنولوجيا املكتب املعنيني موظفي من قسم كبري انُتِدب
الذي ُكلِّف ونائبه، العــــام من املدير املؤلف التنفيذي، إىل املجلــــس العشــــرين واإلدارات األربع املديريات على اإلشــــراف وُأســــند

اإلدارة. جلنة مديري املديريات األربع، مع يشكالن، ومها اإلحصائي. والتجهيز اإلحصائية بالسياسة
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إعادة ببســــاطة ميكننا ميكانيكية هيــــاكل ليســــت املنظمــــات •
بل الظروف؛ جديدة مــــن جمموعات ــــا لنواجه تصميمهــــا
يعاد عندما جيدًا أداًء يف العــــادة تؤدي ال حيَّة كائنــــات هــــي

باملرة؛ غري مألوفة لترتيبات وفقًا تشكيلها
ُتَســـهِّل أن ا واملقصود ذاا؛ حد غاية يف املنظمـــات ليســـت •
٦٠؛ أساسًا املوهوبني بل أن تستوعب التقاليد، تستــوعب وأن
موظفي صفوف يف موجب بــــال التغيُّرات احلادثة قد تــــؤدي •

وخلق الشقاق؛ املوظفني إثارة عداء إىل العليا اإلدارة
أن الدوام على ميكن هامًا، قــــد ال شــــاغًال الكفاءة متثل بينما •
وبعض بل املسؤوليات، يف بعض التداخل نتحاشــــى بالكامل
أنه الواضح ومن أمور هامة؛ املخاطرة بتجاهل دون اإلفراط،

حده األدىن؛ إىل التداخل من تقليل بد ال
يســــهل نوع من بســــيطًا التنظيمي يكون املخطط أن ينبغــــي •
بدا وإذا تفســــريه؛ ا العاملني العاملني باملؤسســــة وغري على
يكون أن أيضًا ح فمن املرجَّ معقدًا الورق هــــذا املخطط على

الواقع؛ معقدًا يف
(يرى اهلرمي التــــدرج مســــتويات عدد من احلّد • يســــتصوب
مســــتويات) ألن الرسائل أربعة هو األقصى احلد أن الكثريون
إىل مســــتوى من انتقلت العــــادة كلمــــا يف تتشــــوَّه هــــة املوجَّ
أن نفســــه الوقت الضروري يف من أنــــه إّال التايل؛ املســــتوى
على اإلدارة قدرم املشرفني ضمن حدود سيطرة مدى يظل
هو عشرة شــــؤونه إدارة ميكن الذي األقصى العدد كان (رمبا
حالة يف كثــــريًا يزداد العــــدد أن هذا رغــــم فنيني، موظفــــني

اإلنتاج). موظفي

التنظيم فلتكن عملية إعــــادة إعــــادة التنظيم، حمتَّمًا بــــات إذا •
اإلمكان؛ قدر قصرية

كافة؛ املوظفني آراء االستماع إىل من لنتأكد •
تامًا، إعــــادة تنظيم إيضاحًا عملية أي دواعي إيضاح ينبغــــي •
فهمًا يفهمونه ال نظــــام ضمــــن العمل يرفضــــون ألن النــــاس

تامًا.
املنظمات، معظــــم على هــــذه االعتبارات تنطبق ٢٦٩- بينمــــا
الوكاالت على تنطبق ألا يف احلسبان، وضعها ينبغي نقاط أيضًا هناك

وهي: اإلحصائية بوجه خاص،
شــــديدة يتســــم بتقلبات املكاتب اإلحصائية مما تفعله الكثــــري •
املسوح إىل بالنسبة فإنه املثال، ســــبيل وعلى العمل. تدفق يف
البيانات معظم يرد قد األعمال تغطي شركات الســــنوية اليت
األكرب اجلزء حيدث وقد الفصل الثاين من السنة يف األساســــية
إرســــال جيري قد بينما الثالث الفصل يف البيانات من مراجعة
الفصل يف املســــح املقبلــــة جولة ألجل بالربيــــد االســــتبيانات
هذا ربط قد يستحسن العمل، تدفق سالسة الرابع. ولتحقيق
البيانات مجع قبيل آخر، من مبهام ذات طابع مومســــي العمــــل
وحدة تنظيميــــة وحيدة. لتشــــكيل وذلك األجــــل، القصــــرية
حل عن البحث يتمثل يف جذري هناك ج وبطبيعة احلــــال،

بأسرها؛ للوكالة شامل
املؤثرة األنشطة سيما ال إىل أنشــــطة معينة، بالنســــبة املهم من •
على التام التوحيد حتقيــــق إىل تســــعى أن املنظمة، هوية علــــى
ســــيطرة وضع هذه األنشــــطة حتت وينبغي الوكالــــة، صعيــــد
يثبت موافقة ووجود ما واحــــدة. تنظيمية وحدة يف ــــدة موحَّ

الكبرية البيانات لقواعد أن والواقع املتقدمة. املعلومات تكنولوجيا أدوات بشــــدة تعززه الوجهة العملياتية اجلديد ذو اهليــــكل وهــــذا
التايل: النحو على وذلك العملية اإلحصائية، ملختلف مراحل وجود حتديد واضح يف الفضل

الصعيد على متســــقة بيانات مصادر على حتتوي بيانات بقاعدة البيانات حتليل وإدارات البيانات مجع إدارات بــــني احلدود تعيَّنــــت -
اإلحصائيني؛ والتحليل للمراجعة متثل مدخالت البيانات اجلزئي؛ وهذه

الصعيد على متسقة إحصائية بيانات على حتتوي بيانات بقاعدة والتكامل النشر وإدارات البيانات حتليل إدارات بني احلدود تعيَّنت -
والتبويب. التكامل مدخالت لعملييت متثل وهذه البيانات اجلزئي والصعيد التجميعي؛

املرجتى اهلدف رئيســــية حنو خطوة الكفاءة، لزيادة ســــبيًال كونه إىل باإلضافة ميثل، العمليات تكامل أن على وأخريًا، ينبغي التأكيد
متسقة. شكل أرقام يف للمجتمع متماسكة صورة عرض يف املتمثل طويل منذ وقت

حاشية
ومن وفوائدها. التغيريات هذه تكاليف الواقع يف ُنقيِّــــم أن أو ســــنوات مدى على اهلولندي اإلحصائي اجلهاز نفذها اليت التنظيمية التغيريات ضرورة ُنقيِّم أن الصعــــب مــــن
أيضًا تؤدي هذه العملية أن االستراتيجية. إّال األهداف أشد على تركيز إىل وتفضي الكفاءة جمال يف مكاسب جديدة وحتقق أفكارًا تولِّد قد كربى تنظيم أي إعادة أن الواضح

كربى. تنظيمية دون تغيريات استراتيجياا وتعيد النظر يف كفاءا من وتزيد تبتكر إحصائية كثرية وكاالت وهناك االستمرارية. ودد الطاقات إىل استهالك
يف جمال مجَّة مكاســــب عنها تتولد حبيث األوَّلية العملية تشــــكيل إعادة يف أساســــًا يتمثل اهلولندي كان اإلحصائي اجلهاز يف األخرية عملية إعادة التنظيم من اهلدف إّال أن
حتقيق ميكن كان يتصور كيف املرء أن علــــى منفصلة. ويصعب إحصاءات إلجراء كانت موجودة اليت الفرعية القنــــوات عن االســــتغناء مما يعين التكامل، عن فضــــًال الكفــــاءة،

كبري. تنظيمي تغيري ذلك دون
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التكامل. روح ويشيع اجلودة ألنه يعين هامًا أمرًا الوكالة ميثل
(مبا فيها االســــتبيانات املنتجــــات تتســــم أن ينبغي ولذلــــك،
وطابع د موحَّ اإلنترنت) بشــــكل على اإللكترونية واملنتجات
تصميمها علــــى اإلشــــراف يكون أن ويفضل ــــد؛ موحَّ عــــام

مركزيًا؛

اإلحصائية أحيانًا املكاتب تواجــــه امليزانيات، تتناقص عندمــــا •
االســــتعانة قادرة ماليًا على غري أو قادرة كانت إذا ما مســــألة
ويف حالة بعــــض الوظائــــف؛ لكــــي تؤدي خارجية جبهــــات
اشتراؤها ميكن اليت عن نوعية اخلدمات تتســــاءل املالية القدرة
واملهام مبســــؤولية. التصرف على يدل حنو على اخلارج، مــــن
جبهات خارجية االستعانة حالة يف بنجاح لتحقيقها املرشــــحة
وقد واألمن، خدمات الطعام، وخدمات احلراســــة تقدمي هي
ويف بعض كثــــرية خدمات الطباعــــة أحيان يف أيضــــًا تشــــمل
أنواع بعض شراء يتيســــر ما وغالبًا األحيان أنشــــطة التعميم.
فضًال عن بعض مثًال) احلاسوبية (املهارات التدريب من عامة
مثًال). اإلدارة على ختصصًا (التدريب األكثر التدريب أنواع
هو بكثري من ذلــــك أكثر اجلــــدال إىل يدعــــو الــــذي واألمــــر
النظر فبصرف إلجراء االستخبار؛ خارجية االستعانة جبهات
يبدو يكاد ال الصدد هــــذا يف حبثها املتعيَّن قضايا اجلودة عــــن
على تقدر االســــتخبار يف جتارية متخصصة وكاالت هناك أن
يقومـون الذين الوكالة موظفي مع السعر، حيث من املنافسة،
الشديد للخالف مثرية مســــألة هناك وأخريًا، امليداين. بالعمل
الوكالة لشــــــراء إليه تذهب أن ينبغــــي تتعلــــق باملدى الــــذي

.٦١ ذاتيًا اخلدمات هذه إنتاج أو معينة حاسوبية خدمات

املنظمة وثقافة التنسيق آليات - دال
كافية من وجــــود درجة من املنظمات كافــــة يف بــــد ال -٢٧٠
الفصل يف املبيَّن الضيــــق، باملعىن إحصائي تنســــيق جمرد (ليس التنســــيق
عن الصغرية اإلحصائية يف املكاتب التنسيق حتقيق وبينما ميكن الثاين).
باإلشــــراف الكبرية املكاتب يف حتقيقه وميكن التعديالت املتبادلة طريق
والنواتج العمليات بتوحيد الوكالة صعيد على القيام أيضًا املباشر، يلزم

قياسيًا. توحيدًا واملهارات

خلق هو يكن صعبــــًا، ذلــــك، وإن من األهــــم إن بــــل - ٢٧١
مشــــتركة. وقواعد معتقــــدات وقيم يف تتمثــــل للمنظمــــة قويــــة ثقافــــة
الداخلي، لالتصال قوي نظام وجــــود هذا حتقيق على يســــاعد قد ومما
الداخلية والشــــبكة اإلخباريــــة الرســــائل قبيــــل من آليــــات يف يتمثــــل
املديرين كبار مع اإلحصائيني كبري اليت يعقدها الدورية واالجتماعات
املوظفني. كافة من منتخبات يف تناوب أيضًا يتمثل قد بل وأواسطهم،
حيث من فعَّاًال للغاية كان الشــــأن،وإن قليل يبدو قد أســــلوب وهناك
ملكان املديرين كبار زيــــارة هو املؤسســــية، الثقافة خلق يف ُيَتبع املبــــدأ،

بانتظام. العمل

على حنو تــــؤدي مهامها جلان شــــبكة ٢٧٢- رمبــــا كان وجود
األكثر اآلليات ضمــــن فعالية وأكثرها اإلطــــالق على آلية أهم طيــــب
التالية والفروع املؤسســــية. الثقافة وتعزيز املســــتخدمة للتنســــيق رمسية
بد عملها. وال القبيل وأســــاليب من هذا اليت اللجــــان تســــتعرض دور
إذ املشــــاريع. وأفرقة قوات العمل وكل من اللجان بني هنا من التمييز
حمدودة. معيَّنة مشــــكالت ملعاجلة تســــتخدم واألفرقة القوات أن تلــــك
معاجلة يف دميومة وُتســــتخَدم أكثر طابعًا العادة هلا يف فإن اللجان، أما

التكراري. الطابع ذات أو الطويلة األجل املسائل
كافيًا مربرًا باعتبارها التالية ١٩٨٠ األمور حيــــدد دليل -٢٧٣

جلنة: إلنشاء
الشــــعور وزيادة الوكالة أحنــــاء شــــىت يف حتســــني االتصاالت •

٦٢؛ املبادرات اجلماعية يف باالشتراك
ذات اجلديدة كلها، للمهام الوكالة على صعيد التأييد، حشد •

العليا؛ األولوية
مشــــروع أي يف التخصصات املتعــــددة اإلســــهامات ضمان •

ب؛ مركَّ جديد
عند االهتمامــــات واملناظري خمتلف بني التوازن علــــى احلفاظ •

جديدة. معايري أو مفاهيم أو األخذ بأساليب
الوكالة إلدارة الزمة جلنة خيتص مبوضوع تشــــكيل فيما -٢٧٤
دليل من األول الفصل من دال الفرع يف جاء اإلحصائيــــة إدارة فعَّالــــة،

١٩٨٠ ما يلي:
تواجه اإلدارة العليا اليت املســــتمرة التحديات أحد أن ”الواقع
يتمثل تنظيمها، أو منطها بصرف النظر عن اإلحصائية، الوكالة يف
يتمثل ينبغي أن أو ومرئيًا وفعَّاًال حّيًا األفقي على البعد احلفاظ يف

.“٦٣ ذلك يف
الكبرية الوكالة أن مســـتريح، بضمري نفترض، أن وميكن -٢٧٥
شـــخص) ســـيكون ٥٠٠ عن ُمســـتخِدميها عدد يزيد اليت (أي احلجم
والوحدات الوحدات املواضيعيـــة مـــن لكل شـــامًال التنظيمي هيكلهـــا
شـــكل يلزمها ســـوف تكون هناك نقاط توتر داخلي ولذلك، الوظيفية.
الصناعة مكلفة بإحصاءات إدارة ـــا وكالة ذلك ومثال الوســـاطة. من
الالزمة لدفع األمـــوال ولديهما الصحـــة بإحصـــاءات مكلفة وأخـــرى
صراع ينشأ شهر، كل ويف بياناما. ألحدث احلاسويب التجهيز تكاليف
يتمثل خطر ينشـــأ كما باألولوية، أحقهما حتديـــد حول اإلدارتني بـــني
ألن لإلعالن. ونظرًا املحدد عـــن املوعد أو تلك اإلدارة هذه ختلُّـــف يف
نظام يقلِّل ابتكار يلزم مستوى، أعلى على إّال تلتقيان اإلدارتني ال قياديت
صراعات يف من ينشأ قد ما حل طريقة د ويوحِّ ويتنبأ باألحداث التوتُّر من
ضرورة إىل ١٩٨٠ دليل ويشري النوع. هذا من اليت عن احلالة املســـتقبل
أية منظمة ذات الصراع وتعزيز التكامـــل يف أفقية لفض آليـــات وجـــود
اللجـــان األفقية. ولدى باســـم وهذه اآلليات ُتعَرف منفصلة. وحـــدات
دائم بعضها جلان من مكونة معقَّدة شـــبكة اإلحصائية الوكاالت بعض
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ذي هدف لتعزيز كلهـــا أنشـــئت وقد معيَّن، لغرض خمصص وبعضهـــا
الدنيا. حدودها تظل عند لكي احلتمية التوترات وتقليل كربى أولوية

الوكالة رغبة مــــدى على اللجنــــة األفقية تأثري يتوقــــف -٢٧٦
رغبتها أو املقرر، التراتــــيب تدفق معلوماا احلفاظ على اإلحصائيــــة يف
م اليت املتخصصة واملسائل املعلوماتية للمشورة مصدر ثاٍن إدخال يف
احلالة األخرية، ويف وحيدة. تنظيمية وحدة جمرد وليس بأسرها الوكالة
املبيَّنة يف الثابتة الوحدات قوة تعادل القوة من بدرجة اللجان تصبح قد

التنظيمي. الوكالة خمطط
٦٤، مها الداخليـــة اللجـــان من نوعان أساســـًا هنـــاك - ٢٧٧
الفنية. ُتعىن بالقضايا واللجان اليت اإلدارية بالقضايا ُتعىن اليت اللجـــان
ُحسن نيَّة مدى عن النظر معيَّنة بصرف إحصائية مشـــكالت وتوجد
وجودة اإلحصاءات إليها توصلوا اليت االتفاقات املشتركني وســـالمة
تقديرات ا اليت البلدان يف تنشأ حتمًا، املثال سبيل فعلى األساســـية.
اإلحصاءات طبيعة عـــن متولدة قضايا الفصلية، القومية للحســـابات
احلســـابات إعداد عند عدم اتســـاق من عنها ينجم وعما األساســـية
األعمال لشـــركات مركزي ُوِجـــد ســـجل وحيثمـــا األوىل. للمـــرة
املواضيعيني اخلرباء اشتراك تعيَّن االقتصادي نشـــاطها حسب ُمصنَّف
املسوح يف خمتلف تسبب عدم لضمان الوكالة صعيد على مناقشات يف

اإلحصائية. املجتمعات تداخل
وتوفري الفنيني، توظيف قبيل من - اليت اإلدارية القضايا - ٢٧٨
عند املســــتعملة التعميم ومعايري املوظفني، فئات لكافة العــــام التدريب
نقاشــــًا تقتضي كلها واحد - منشــــور يف املنظمة أجزاء شــــىت إســــهام
يف مؤثرة مســــائل وهذه الداخلية. للربوتوكوالت واســــتعراضًا صرحيًا
الرمسي الطابع ولكن الصغــــرية، واملنظمات املنظمات الكبرية مــــن كل

.٦٥ الصغرية املنظمات يف كثريًا يقالن وحجمها للجان
انضمام حالــــة يف للغاية ضروريــــة هامــــة، جلنــــة هنــــاك -٢٧٩
بني بالعالقات ُتعــــىن نقــــايب، تنظيم اإلحصائيــــة إىل الوكالــــة موظفــــي
قناة اإلحصائيني إىل كبري حيتاج عديدة، حاالت واإلدارة. ويف العاملني
الوصول إمكانية إىل املوظفون لالتصال باملوظفني، مثلما حيتاج مباشرة
اليت أعمال اللجنة جدول وطبيعة للوكالة. التنفيذي املدير إىل املباشــــر
باعتبارها ُتعاَلج اليت حتديد العناصر على جزئيًا تتوقف القبيل هــــذا من
لكل عالجها ُيترك اليت العناصر وحتديد بأسرها احلكومة اختصاص من

على حدة. رئيس وكالة
اهتمامًا تتطلب اليت املالحظات التالية الشــــواغل تتناول -٢٨٠
فرقة إنشاء تربر االهتمام مؤقتة يف زيادة فالقضايا الناشــــئة عن منتظمًا.
بالنسبة إىل حامسة أمهية ذات تعتَبر ال قضايا وهي جلنة، إنشاء ال عمل

مهمتها، يف فرقة عمل أي لنجاح الالزمة أمــــا العناصر الوكالة. تنظيم
ملهامها. الدائمة اللجنة ألداء الالزمة العناصر تقريبًا نفس فإا

وقوا للجان ميزانيــــات. تكــــون ال األحيــــان، كل يف -٢٨١
واملمارســــة املنظمة عناصر بقيــــة إياها الذي متنحــــه االحتــــرام وليــــدة
بواســــطة التنظيمي للكيان الشــــاملة القضايا حل يف املتمثلــــة الراســــخة
وجود هو اللجان متطلبات األدىن من احلد فإن ورغم ذلك، اللجــــان.
أن وينبغي العضوية. بشــــأن وقواعد أعمال، وجدول وأمني، رئيــــس،
أن رغم باالحترام، أحكامه حتظــــى قائدًا مقتدرًا نزيهًا الرئيس يكــــون
إىل املشورة إسداء هو اللجان وغرض رمسيًا. مرسومًا يعترب ال يقوله ما
جتاهل ختوله ســــلطة كبري اإلحصائيني ميلك وبينما اإلحصائيني. كبــــري
كان وإن األمساع، إىل الواقع يف اللجان اللجان، يصل صوت مشــــورة

طفيفة. أن يصل بعد تعديالت املحتمل من
التوصيات اللجان. وهـــذه توصيـــات تســـجيل ٢٨٢- ينبغي
مشـــفوعة عليها لعوا يطَّ كي املوظفني لســـائر متاحة تكون جيـــب أن
اليت يوجد الكبـــرية باملكاتب وفيما خيتص لدواعيهـــا. موجز ببيـــان
أعمال جداول كل وضع ينبغي شـــامل، داخلي اتصاالت نظام فيها
على الشـــبكة لقراراا الشـــاملة واملحاضر ومداوالا اللجـــان هذه
إىل التوصل جيري ال بينما وكقاعدة تنظيمية، فإنه الداخلية للوكالــة.
علم على املوظفون يكون أن اآلراء ينبغـــي بتوافق اللجان توصيـــات

دائمًا. بقراراا
يف لإلســــهام الفرصــــة تتيــــح اللجــــان هــــذه عضويــــة -٢٨٣
مبثابة أيضًا تكون وهذه العضوية عمومًا. للوكاالت العامة السياسات
أا متنح مبعىن املستقبل، يف سيكونون مديرين كبارًا من لتدريب جمال
وظائفهم من ميكن أن يكتسبوه الذي املنظور من أعم منظورًا األعضاء
اهلامة من االعتبــــارات كبرية الوعي بطائفــــة متنحهــــم وهي املعتــــادة،
من الالزم، أكرب لتصبح اللجان تنمو أّال بد وال إىل الوكاالت. بالنسبة
بشــــأن ائية نتائج الوصــــول إىل عاجــــزة عن متعثــــرة وإّال أصبحــــت
اليت تستغرق اللجان جلسات فإن عامة، وبصفة تناقشها. اليت القضايا
وعمًال أعضائها. بوقت خيتص فيما ثقيًال عبئًا متثل ســــاعتني من أكثر
اللجان تلك توفرها اليت التدريبية املنافع األقصى مــــن احلد بلوغ علــــى
ومن العضوية. تنــــاوب بنظام ينطوي على األخــــذ ينبغي ألعضائهــــا،
إلزامية لفترة اللجان إحدى يف األعضاء تعيــــني الصدد يف هذا املمكــــن
العضوية يتركون وبعدئــــذ واحدة، مدها ســــنة وميكن ســــنتني قوامها
رمسية حبكم نفوذها غــــري مكانة اللجان إعطاء ومن املحتــــم لغريهــــم.
بعلو االعتراف يعين األعضــــاء املتصوَّرة. وتعيني أو منـزلتهـا املتصــــوَّر
اليت تتناول اللجان إىل االنضمام الواعديــــن ويضمن للمديرين املكانــــة

املسائل البالغة األمهية.
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استنتاجات
ولكنها للوظيفة، للموضوع أو وفقًا م ُتَنظَّ اإلحصائية املكاتب غالبية أن والواقع ”مثايل“. منوذج التنظيمية الناحية من هنــــاك ليــــس
نواتج البيانات على أســــاس إما أخريني: اإلحصائية بطريقتني تنظيم املكاتب ميكن ذلك، وفضًال عن منهما. ملزيج وفقًا م ُتَنظَّ العادة يف

املستعملني. فئات نواتج البيانات حسب على أساس البيانات، وإما مصدر حسب
بينها: من عامة ينبغي مراعاا، اعتبارات وهناك احلذر. التزام يستصوب تنظيم كربى، إعادة عملية أية يف الشروع وقبل

والبلبلة؛ االرتباك خيلق هذا قيِّمة؛ إذ أن جديدة فكرة كل تغيريات الستيعاب إجراء عدم •
تســــتوعب أن كله ذلك من واألهم التقاليــــد؛ وأن تســــتوعب التيســــري ا ومقصود يف حد ذاــــا، غايــــة • املنظمــــات ليســــت

املوهوبني؛
تداخل متامًا نتحاشــــى أن هامة، مســــائل بتجاهل خناطر أن دون الــــدوام، على ميكن ال هامًا، شــــاغًال متثــــل الكفــــاءة وبينمــــا •

األدىن. حده عند التداخل إبقاء من بد ال أنه الواضح ومن ما. بدرجة اإلفراط ووجود بل ما، بدرجة املسؤوليات

بني تقع اليت املنـزلة وهي أال أدناه، املذكورة املبادئ ختترق متامًا، خمتلفة منـزلة ٥٩ مثة

الشبكية. والتنظيمات التدرج اهلرمية اهلياكل التنظيمية
اهلياكل أن ... بالذكر ”جدير حيث جاء فيه: 1980 Handbook, p. 7 انظــــر: ٦٠

يف حقًا احلاسم العامل فإن املطاف، ويف اية ... خارجية أغلفة ســــوى ليســــت التنظيمية
بشر“. من تضمهم من وصالحية قدر ... هو منوها ويف حياة املؤسسة

خارجية جبهات االستعانة يف على النجاح مثاًال اإلحصائي السويدي اجلهاز يعد ٦١

أوىف حبث على لالطالع الثامن، انظر الفصل احلاســــوبية. الروتينية للشــــبكة الصيانة لتوفري
املعلومات. تكنولوجيا خدمات خارجية للحصول على جبهات االستعانة ملسألة

.1980 Handbook, p. 11 انظر: ٦٢

.1980 Handbook, p. 10 انظر: ٦٣

االستشارية. أو اخلارجية معىن اللجان أعاله الثاين ح الفصل يوضِّ ٦٤

جلان توجد احلجم، متوسط وهو جهاز السويســــري، اإلحصائي يف حالة اجلهاز ٦٥

جلان خمصصة توجد كما االستهالك ألسعار القياســــي الرقم قبيل من دائمة تغطي مواضيع
نشوئها. عند الفريدة املشكالت ملعاجلة َلت ُشكِّ

احلواشي



٥٤

بأمهيـــة شـــيء  اإلحصائيـــة الوكالـــة لـــدى ليـــس - ٢٨٤
حبســـن التنظيم املوظفـــني املتمتعة هيئة بني ألن الفـــارق موظفيهـــا،
بأقل إّال تتمتع ال الـــيت املوظفني وهيئة الفـــين واالقتدار اهلمـــة وعلـــو
بـــني املكتب الفارق حقيقتـــه يف هـــو اخلصائص هـــذه مـــن القليـــل
الدرجة مـــن مكاتب يعد الذي واملكتـــب باملصداقية املتمتـــع اجليـــد
مـــن ميزانية األكرب اجلـــزء ميثل الثانيـــة. واإلنفـــاق علـــى املوظفـــني
طائفة متثل املكاتـــب من عينة تؤخـــذ وعندما اإلحصائيـــة. الوكالـــة
املرتبات جنـــد أن التطور، ومراحل احلجم حيـــث من ختتلف كبـــرية
وباإلضافة امليزانية اإلمجاليـــة. مـــن أكثر أو يف املائـــة ٧٠ متثـــل حنـــو

ملشـــاكل الوكالة خيصص رؤســـاء أن العادة على جرت ذلـــك، إىل
أخرى. مسألة ألية خيصصونه ما يفوق وقتهم املوظفني قدرًا من

الوكاالت ويف عام، بوجه يف البريوقراطيات لقد ُأدِخلــــت - ٢٨٥
وجرى البشر“. ”إدارة أسلوب على حتســــينات خاص، بوجه اإلحصائية
املوارد البشرية بأن إدارة املحافل الدولية شهدا اليت يف املناقشات االعتراف
إليها ينظر ولكن السابقة، العهود يف به مَسلَّم شيء على أا تؤخذ كانت
خمتلف املناقشــــات تلك تناولت كما األمهية. أمرًا شــــديد باعتبارهــــا اآلن
عن فضًال قدرام، وتنمية املوظفني إىل اســــتبقاء واحلاجة التدريب مراحل

املتخصصني. الوكالة حتدِّد طريقة إعداد موظفي اليت االعتبارات

شؤون املوظفني إدارة سادسًا -

ومهارام املوظفون - ١٠ املربع
وتدريبهم: املوظفني مهارات بشأن التالية املالحظات أ ١٩٨٠ دليل من الثامن الفصل يورد

عملها الوكالة تؤدي أن ميكن وال موظفيها. كفاءة مدى اإلحصائية هو الداخلية للوكالة القدرة يف العوامــــل احلامسة أحــــد إن •
األشخاص متكني يف تساهم الترتيبات التنظيمية وقد فيها. العمل عجلة يديرون مالئمون أناس هناك كان إذا إّال جيدة بصورة
الوكالة اإلحصائية تنظيم عند االهتمام، من درجة أقصى إيالء للغاية ولكن من الضروري جهودهم؛ قصارى بذل من املالئمني

املناسبة؛ املوظفني جمموعة تكوين إىل وإدارا،
للتوظيف فعَّال وبرنامج التخطيط جيدة سياســــة اإلحصائية الوكالة لدى تكون أن بد ال الالزمة، املهارات نوعية الكتســــاب •

والتدريب؛ والتعليم الوظيفي والتطوير
املوظفني. واالستحواذ شؤون سياسة تنفيذ يف اإلداري األخرى الفرع وحدات تشارك أن ينبغي شؤون املوظفني، وحدة إىل • باإلضافة
املوظفني رفاه يف تسهمان أيضًا بل فحسب الكفاءة حتقيق يف تســــهمان ال وصيانتهما املناســــبة واملعدات املكتيب املناســــب احليِّز على
حتقيق إىل املترابطة، يف املجاالت بني العاملني االتصال ييسر املناسب، الذي العمل مكان وجود يؤدي عن ذلك، وارتياحهم. وفضًال

“؛ اإلحصائيني‘ اإلحصائية على’تكامل النهائية ”جناح تكامل النواتج يتوقف الواقعية الناحية من ألنه اإلحصائي، التكامل
شروح إضافية؛ فيها م ُتقدَّ توجيهية دورة حبضور اخلربة، من األدىن على احلد فيها حيصل فترة بعد موظف، كل إلزام ينبغي •

[ينبغي لإلدارة األدىن الرتب ذوي للموظفني املعدة التمهيدية الدورة يف املوظفني بشؤون املعنية الوحدة مسؤولو حياِضر أن ينبغي •
اجلدد؛ واملوظفني هذه الوحدة يف بني العاملني صالت شخصية طيبة إقامة مبكان األمهية ومن الفنيني]؛ ُتَدرِّس للموظفني أن

إدارية شــــاملة جهودًا أيضًا التدريس بل يتطلبان جمرد أعاله، املبينان اخلدمة، يف أثنــــاء احلادثان والتدريب ال يتطلــــب التعليــــم •
أو الوكالة الصغرية الوكالة ويف يف أثناء اخلدمة. للتدريب مدرســــة يف تتمثل دائمة آلية إنشــــاء ينبغي ولذلك، حد. إىل أقصى
يلزمها فقد الوكاالت الكبرية، متفرغ. أما غري للمدرســــة ناظر املؤهلني الفنيني أفضل موظفيها بني من ُيختار قد املتوســــطة،

إىل ذلك. الدارسني، وما واختيار املعلمني وانتداب الدورات تصميم سالمة لضمان ضرورية وهذه اآللية متفرغ. ناظر
Handbook of Statistical Organization: A Study in the Organization of National Statistical Services and Related Management Issues, Studies أ
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املوظفني تكوين هيئة - ألف
والتقنيني املوظفني الفنيني نســــبة يف زيادة كبرية حدثت -٢٨٦
فيها اليت اخنفضت احلاالت يف حىت املوظفني، جمموع هيئة ضمن املئوية
للتغيُّرات مواكبة املمنوحة النســــبية فيها املوارد ومل تعد الفعلية األعــــداد
الوكاالت بعــــض ويف املدنية. اخلدمــــة من أخــــرى بقطاعــــات احلادثــــة
التعاون والتنمية يف منظمة األعضــــاء الدول يف األقل اإلحصائيــــة (على
املوظفني عدد نصف الفنيــــون ميثل املوظفون االقتصــــادي)، املجــــال يف
من األقل على تعقيدًا، أكثــــر اإلحصائية املســــوح وقد باتت اإلمجــــايل.
التقديرات جودة بشــــأن العامة التوقُّعات زادت كما حيــــث التخطيط؛
االجتاهات هــــذه يف وأســــهمت اإلحصائية. الــــوكاالت الصــــادرة عن
من مكاسب أسفرتا عنه وما االتصاالت وثورة احلاسوبية بالقطع الثورة
هي التغيريات هلــــذه وإحــــدى النتائج العديدة العمل. إنتاجية جمــــال يف
اإلحصائية الوكاالت تعتمدها اليت البشرية املوارد سياسات على تأثريها
ال تزال يف كانت اليت أن هذه السياسات، ويبدو عليها. تفرض اليت أو
الكمال حد إىل تطوَّرت قد مضت، سنة ٢٠ قبل االســــتحداث مرحلة
الوكاالت تدرســــها لكي طرحها ينبغي عديــــدة، ولذلــــك وكاالت يف

اهليكلي. مبرحلة التغيري متر زالت ما اليت اإلحصائية
اإلحصائيني من تتألف ال اإلحصائية هيئة موظفي الوكالة -٢٨٧
شخص متمتع اختيار يكون اإلحصائيني كبري حالة يف أنه إّال وحدهم.
يكن وإن مل الشائع، األســــلوب هو جمال اإلحصاء يف بقدرات عظيمة
يتمتع األخرى اليت املزايا عن النظر وبصرف األحوال. كل يف القاعدة
جمال يف الظاهر أن االقتدار يبدو املنصب، ذلك يف املعيَّن الشــــخص ا

ثقة اجلمهور. العادة يف جيلب اإلحصاء
اإلحصائية تغطيــــه الوكالة الذي املواضيع لنطاق ٢٨٨- نظــــرًا
من املهارات متنوعة ملجموعة امتالكهم املوظفني على يغلب احلديثــــة،
مشــــاريع إّال تنفِّذ ال الوكاالت اليت إن بل األكادميية. ومــــن اخللفيات
حباجة أا جتد والتحديد التعقيد من متواضعة بدرجة إحصائية متســــمة
مزجيًا اإلحصائية العمليــــات وتســــتلزم املهارات. من كبرية طائفــــة إىل
بعلم واملختصون االقتصاديــــون، بينهــــم من املواهــــب، أصحاب مــــن
باالقتصاد القياسي، واملختصون السكان، بعلم واملختصون االجتماع،
اإلنســــان، بعلم واملختصون باجلغرافيا، واملختصــــون النمــــاذج، وبنــــاة

احلاسوب. وخرباء واملهندسون، اجلرمية، بعلم واملختصون
للعمليـــات اإلحصائية الزم غري املهـــارات هذه بعض -٢٨٩
التخطيط عند للغاية ضرورية تصبح املهارات هذه اليوميـــة ٦٦، ولكن
معيَّن قدر احلال وهناك بطبيعة هذه العمليات. وبدء جديدة لعمليات
اإلحصائية الـــوكاالت موظفي جيعل التكنولوجيـــا ونقل مـــن التعلُّـــم
والكبرية املتوســـطة املكاتب ولكن املتعددة، املواهب أصحـــــاب من
البلدان من استعارته ميكن ملا حدودًا هناك يف نـهايــة األمر أن ستجد
األمر تعزيز يف اية ســـتختار ولذلك األخرى واملؤسســـات األخرى

الذاتية. قدراا

تضم املواهب متعــــددة موظفني هيئة املهــــم تكوين ٢٩٠- من
العملية. وســــنورد واخلــــربات األكادميية من املهــــارات كبــــرية طائفــــة
املوظفني لدى الــــالزم توافره املهارات توازن متلــــي اليت العوامل أدنــــاه
عديدة، حاالت أخرى يف حيدث ومثلما فعَّالة. إحصائية وكالة أيــــة يف
بكثرة ُتستخَدم معيَّنة كانت هناك قدرات إذا ما بشــــأن الســــؤال يثور
على كافيًا، كان إذا أو ما دائمة، بصــــورة للوكالة إتاحتها تســــتوجب
احلاجة تدعو عندما اإلمكانيات تلــــك توفري املتوقع، ضوء االســــتعمال
على انطباقه بقــــدر البشــــرية املوارد على وهــــذا ينطبق اســــتعماهلا. إىل
يالئم لكي تصنيف دويل تطويع عند فإنه سبيل املثال، وعلى املعدات.
الشديدة على املعارف الطلب منو املحتَّم من سيكون الوطنية األغراض
الكيميائية، واإللكترونيات، املواد من قبيل مبجاالت املتصلة التخصص
البصرية، السمعية والصناعة احلاسوب، واســــتخدام الصيدالنية، واملواد
معرفة الدولية إحصاءات التجــــارة تســــتلزم وباملثل، املالية. واخلدمات
وهذان الوطنية. اجلمــــارك إدارة بعمليــــات ومعرفة متخصصة ســــلعية
بأســــاليب جديدة األخذ عند غالبًا االحتياجات اليت تلزم مثــــاالن على
الوكالة ختتار قد احلاالت، هذه مثل ويف تصنيفات جديــــدة. وضــــع أو
من أخرى أو بصورة استشــــارة بعقد االختصاصيني، بأحد االســــتعانة

الدائم. غري االرتباط صور
املرجتــــاة تيســــرت القــــدرات عموميــــة ازدادت كلمــــا -٢٩١
بتنوع العامة القــــدرات تتســــم ذلك، عن وفضًال وصيانتهــــا. إدارــــا
الوكاالت سيما ال للوكاالت، ابًا جذَّ يعترب الذي األمر االســــتعماالت،
متوســــط أعمال جدول لنفســــها بعد د حتدِّ اليت مل والوكاالت الصغرية
يهيئ األساس بصورة رمسية؛ وهو ميكن تقدميه العام والتدريب األجل.
شــــديد بيســــر وميكن به؛ للتنبؤ قابل وأداء مشــــتركة خللق ثقافة الالزم
أخرى. وظيفة إىل من مع تنقل املوظفني بتدريب متخصص استكماله
املوظفــــني الفنيني إىل تقســــيم األحيان معظم يف ٢٩٢- ميكــــن

مها: فئتني،
التعقيد مســــتويي يف القادرون على األداء املوظفــــون العامون •
احلاســــوب، اســــتعمال جماالت يف األوســــط والتعقيد األدىن
وحماسبة القومية واملحاســــبة اإلحصائيني، والتصميم والتحليل
أو والتحليل االقتصادي املؤسســــات، وحماســــبة العام القطاع

السكاين؛ أو االجتماعي
أرفع مستوى يف األداء على القادرون املتخصصون • املوظفون
يف ميدان أو عدم االســــتجابة حتليل قبيل من جماالت يف كثريًا
إحصاءات أو اجلغرافية املعلومات حتليل إحصــــاءات قبيل من

اإلحصاءات الصحية. أو اجلرمية
هذه زيــــادة ميكن الكــــربى، املشــــاريع حالــــة بعض يف - ٢٩٣
يقدمها الــــيت باخلدمات العارضــــة باالســــتعانة املوظفني مــــن التركيبــــة
االهتمام أو التخصــــص ذوو الدوليون، أو الوطنيــــون االستشــــاريون،

اجلماهريي. واإلدراك العامة السياسة الشديد مبسائل



٥٦

الدائمني وتكوينها وعدد املوظفني هيئة حجم تقرر مىت -٢٩٤
اإلحصائيني كبري يقيِّم األجــــل، قصرية بعقود املوظفني هيئــــة وتكوين
أية تصحيح التوظيف سياســــات عن طريق وحيــــاول والطلب العــــرض

.٦٧ اختالالت

البشرية للموارد سياسة - باء
بالوكالة العاملــــة تكويــــن القــــوة النظر عــــن بصــــرف -٢٩٥
ومن الوكالة موارد من مورد أمثن القــــوة العاملة متثل هذه اإلحصائيــــة،
شؤون اإلحصائية الفعَّالة الوكالة وتدير بشــــدة. عليها احلرص ينبغي مث
العامة. السياســــات واضحة من مبجموعة باالســــتعانة عادًة موظفيهــــا
البشــــرية) املوارد (أي لشــــؤون املوظفني العامة السياســــة وأهم عناصر

تشمل ما يلي:
املوظفني؛ من االحتياجات من التيقن على القدرة •

الفنية؛ التوظيف وأساليبه معايري •
توزيع املوظفني؛ •

التدريب التمهيدي؛ •
الترقي الوظيفي؛ ويف التوظيف يف اإلنصاف مراقبة •

الوسيط؛ التدريب •
الوظائف؛ على والتناوب الوظيفي التطوير •

اإلدارة؛ على أداء وظائف التدريب •
واستبقاءهم. املوظفني حتفيز •

ظهورها الطبيعي. بترتيب تقريبًا أوردناها العناصر هذه -٢٩٦
العوامل هذه أن إّال ميكن إضافة عوامل أخــــرى، شــــك فيه أنه ال وممــــا
على مثال يلــــي وفيما مشــــتركة. أهداف ذات سياســــة لدعــــم كافيــــة
على تســــاعد أن أعاله املبيَّنة بالعوامل مترابطة ُيقصد أهداف جمموعــــة

بلوغها:
من يعينون أعداد يف املوظفني الفنيني، بالتوســــع نَســــب زيادة •

فنيًا؛ املؤهلني الشبان املوظفني من سنويًا
مىت املؤهلني لألشــــخاص املناســــبة الوظائف إســــناد ضمــــان •

منصفة؛ معاملة الكافة معاملة وضمان فوا، وظِّ
يبدو واحلوافــــز، لكي الــــروادع من مناســــب مزيج اســــتنباط •

املوظفني؛ أعني يف واضحًا
من الرئيســــية املنعطفات يف للموظفني الكايف التدريب تقــــدمي •
من األقصى احلــــد بلوغ إىل ســــعيًا وذلك الوظيفية، حياــــم

التحفيز؛ من األقصى واحلد املواهب تنوع
املحتمل ليكون اخلليفة األساسية وتوافر الوظائف شغل ضمان •
إىل الضرورة دعت مىت شــــاغل الوظيفــــة حمل للحلول جاهزًا

ذلك.

هذه تنفيذ ميكــــن بفضلها اليت تيســــريًا ملناقشــــة الُســــبل -٢٩٧
هي: داخلية مؤسسات أحوال أربع حبث العامة، ينبغي السياسات

البشرية؛ املوارد مكتب •
املوظفني؛ شؤون جلنة •

أثناء اخلدمة؛ التدريب يف مرفق •
التقييم. آلية •

املوظفني شــــؤون وجلنة البشــــرية املوارد مكتــــب يقوم -٢٩٨
سياســــات ووضع وتوزيعهم، وتوظيف املوظفني االحتياجات بتقييــــم
أثناء يف مرفق التدريب ويشــــرف املنصفة. املعاملة االســــتبقاء، وضمان
التقييم آلية فــــإن وأخريًا، التدريب. علــــى امسه، يوحي كما اخلدمــــة،

اآلليات. هذه بكفاية املتصلة املسائل تتناول
عند اإلحصائية أن تقوم الوكالــــة دليل ١٩٨٠ يقتَــــرح -٢٩٩
الفنية. للموارد البشــــرية مكتب يف باالســــتثمار معّينًا حجمًا بلوغهــــا
ضروري جدًا املكتب هــــذا مثل يكون بينما أنه تبيِّــــن التجربــــة أن إّال
وللعناية بإسداء معظمها أو البشرية املوارد سياسات كل بإدارة للعناية
الوسائل وإعداد مثل هذه السياســــات بشــــأن وضع مثل هذه املشــــورة
التقييم أو االكتشاف من أي يف بدور حاســــم (املكتب) ما يقوم نادرًا
على املوهوبني إقبال ضمان على تســــاعد أمور وهذه كلها اإلقناع، أو
البشري كلما الوكالة جتدُّد رصيد وضمان اإلحصائية، بالوكالة العمل
وهذا أفضل املوظفني. حوافز الســــتبقاء وجود وضمان األمر، اســــتلزم
بسيطة اعتراف حبقيقة ســــوى ليس أنه إّال انتقاديًا، يبدو قد االســــتنتاج
أساسًا ما ُينفذ ســــينفذ البشــــرية باملوارد املعين الفين املكتب أن مفادها
التوظيف شــــروط تنظم العامة للخدمة قوانــــني البلــــدان من معظــــم يف

العام. يف القطاع واالستخدام
أن أجنح صيغة عديــــدة بلدان يف األحــــوال كمــــا بيَّنت -٣٠٠
املواضيعيني للموظفني اليت تسمح الصيغة هي املوظفني شــــؤون إلدارة
قبيل من اليت املوظفني، شــــؤون عمليات يف محيم حنو علــــى باالخنــــراط
وحدات شــــؤون املوظفني ورؤســــاء واالســــتبقاء. والتدريب التوظيف
والسياســــات إلقرار الُنُهج غريهم أفضل من املؤهلون املستشــــارون هم
السياســــات ينفذون من أفضل أيضًا وهــــم املوظفني. بشــــأن املقَترَحة

حتديدها. املطلوب السياسات حتددت ومىت اختيارها مت مىت العامة
التوظيف - جيم

وزارات مثــــل وزارات تقــــوم  األحيــــان، معظــــم يف -٣٠١
ووكاالت، والزراعــــة والنقل، والعمل واخلزانة والصناعــــة التخطيــــط
مراقيب ومكاتب األوراق املالية أســــواق وجلان املركزية املصارف مثــــل
منه ختتار الذي اُملجْمع نفس أشخاص خمتارين من بتوظيف احلســــابات
األوَّلية املرتبات تكون البلدان معظم ففي موظفيها. اإلحصائية الوكالة
املرتبات إىل بالنسبة منخفضة هلا التالية واملرتبات اإلحصائية الوكالة يف
من الصورة هذه فإن ذلك، عن وفضًال املركزية. تدفعها املصارف اليت
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اليت املرتبات بني فيما ببعض البلدان النامية نشهدها املساواة عدم صور
الوزارية اهليئات تدفعهــــا اليت اإلحصائية واملرتبات الــــوكاالت تدفعها
خطة تضع أن اإلحصائيــــة للوكالــــة ينبغي الســــبب، وهلذا األخــــرى.

قبيل: ابة من جذَّ عناصر تشمل للتوظيف،
غري بيئة يف أكرب بدرجة الفين سيكون جمزيًا العمل بأن • اإلحياء

الوكالة اإلحصائية؛ يف السائدة البيئة قبيل من سياسية
إذا وذلك حديثــــًا، املوظفــــني لدى املنافســــة غريــــزة خماطبــــة •
الكفاءة مســــتقبًال عامــــل يف ترقيتهم نراعــــي بأن وعدناهــــم
الــــيت تنطوي عليها االلتزامية اجلوانــــب على إياهــــا مفضلــــني

األقدمية؛ قواعد
العملي النوع الرائج من مكثَّفــــًا منــــح املوظفني حديثًا تدريبًا •
مؤسســــات مع باالتفاق مباشــــرة أو بصورة الطابــــع، وذلك

تعليمية؛
أم يتبيَّن حاملــــا باخلارج للتدريــــب الشــــبان الســــعي إليفاد •

لذلك. جاهزون
الوكالة اإلحصائية امتنــــاع بضرورة مرهــــون كله هــــذا -٣٠٢
تعيينهم. واإلسهام د تعمُّ عن ناهيك متوســــطي املهارات، توظيف عن
حتوُّل على يساعد أن ميكن األمور هذه يف اإلحصائيني لكبري الشخصي
مثمر وغري آليًا أن يكون الشــــبان حيتمل الوظائف طاليب إزاء متبع ج

وباحلماس. باإلمكانات حافل ج إىل كثريًا
بالوظائف االلتحاق يقررون الذين الشبان يكون ما غالبًا -٣٠٣
العامة. السياسات بتحليل تتعلق أعمال أداء إمكانية إىل العامة منجذبني
أم يتصورون ممن االقتراب فرصة هو ُيناَفس ال الذي اجلذب وعامــــل
الربيق ذا ليس اإلحصائية بالوكالة العمل أن إّال األمــــة. مصري صنــــاع
من فحسب يزيد فهو ال للوكالة. مشكلة خيلق وهذا لألنظار. اخلاطف
انتقال هؤالء احتمال من يزيد أيضًا اخلرجيني، بل أوائل إغراء صعوبــــة
اجلهات إىل متخصصــــًا تدريبًا ومنحهم توظيفهــــم يف حالة اخلرجيــــني
بدأ مىت فإنــــه ذلك، وعــــالوة على أفضل. املتمتعــــة مبنـزلــــة احلكوميــــة
أخرى حكومية جهات حلساب العمل االجتماع وعلماء االقتصاديون
ال بد اإلحصائية ولذلك الوكالة إىل هؤالء أنبغ اســــتعادة قلت إمكانية
ينطوي عليهما اللتني واملخاطرة التكلفة اإلحصائية الوكاالت تقبل أن
ا مناسبة وتتقيد تدريبية سياسات تضع وأن خربة، بال شبان توظيف
العمالة، تناقص يف جمال معــــدالت مرتفعة حتمًا تواجه تعلم أا وهــــي

اإلحصائيني. غري صفوف يف سيما وال
املفتوحة أمام الوظيفيــــة املســــارات من كبري ٣٠٤- هناك عدد
أكثر تعدهم، مســــارات التحليل الكمي، وهي علــــى القادرين الشــــبان
األسرع وبالترقي أكرب بدخول اإلحصائيني، كبري هلم يدخره أن ميكن مما
أن اإلحصائية الوكالة على ويصعب كثريًا أكــــرب. نقدية مكافآت لنيــــل
املتوقعة املرتبــــات أو لية األوَّ املرتبــــات جمال يف اخلاص القطــــاع تنافــــس
عما يبحثون إىل من تتطلع أن اإلحصائية للوكالة ينبغي أنه إّال مستقبًال.

يف احلكومة أكثر جناحًا قد حيققون من املرتب. وأولئك الذين هو أكثر
إىل ســــوف ينضمون خاصة، بصفة اإلحصائية الوكالة ويف عامة، بصفة
وهو مقصد أخالقــــي أرفع، أال ذات يف وظيفة يرغبون الوكالــــة ألــــم
حســــبما الصعب، من يكون غالبًا ما فإنه ذلك، ورغم العــــام. الصــــاحل
األخرى احلكومية اهليئات الوكالة اإلحصائية تنافس أن قبل، من ذكرنا
أن من احلالة هذه حدة من ومما خيفف املواهب. من األنواع نفس على
يودون وال خاصة لإلحصاء دراسة بعد أقسام الرياضيات من يتخرجون
ويكون اخلــــرباء االكتواريني، بوظائف االشــــتغال أو بالتدريس العمــــل
والتصميم املعاينة جمــــاالت يف الرياضية التطبيقــــات هو يهمهم مــــا كل
من يتصل بذلك وما اإلحصائية الفروض للتجارب واختبار اإلحصائــــي
من درجة أعلى على حتديات هلم بالنسبة اإلحصائي النظام ميثل جماالت،
ملثل جتد أن أولوياا تضع ضمن أن اإلحصائية للوكالة اإلثارة. وينبغي
الناحية من اهتمامهم يثــــري ا، عمـًال حاملا يلتحقون املوظفني، هــــؤالء
استبقاء العملية الناحية من أسهل يكون قد ذلك، إىل وباإلضافة الفنية.
جمال اهتمامام بتوســــيع اإلحصائية الوكالة الشــــبان لدى اإلحصائيني
أن من بدًال وذلك االجتماعــــي، والتنظيم علم االقتصاد يشــــمل حبيــــث
ملدة أطول لديها االجتماع علم وخرباء االقتصاديني بقاء تتوقع الوكالة

القياس. نظرية يف أجل مسائل شيقة من

األول اليوم - دال
بالتنظيم تذكر أي املتعلقــــة الرمسية النصــــوص تــــكاد ٣٠٥- ال
املوظف اجلديد. حياة األول يف العمل يوم اإلطالق بشــــأن على شــــيء
أو األوىل القليلة األيــــام (أو األول اليوم يتــــرك ميكن أن ذلك، ورغــــم
بالوكالة اجلديد املوظف على ارتبــــاط ملحوظًا أثرًا األول) األســــبوع
هيئة جمرد اإلحصائية الوكالة كانــــت ولو هلا. وإخالصه هلا واحترامــــه
اليت من املجاالت غريهــــا أن تنافس بوســــعها كان ملا أخرى حكوميــــة
النخبوية القــــوة متلك ال فهــــي احلكومة. داخــــل أرفع مبكانــــة تتمتــــع
ببعض، بعضهــــم السياســــي الســــلك موظفي تربــــط الــــيت املتماســــكة
العامة السياسة يتناولون الذين املحلِّلني لعمل الرفيعة املميِّزة املكانة وال
على قدرا يف اإلحصائية الوكالة قوة نقاط وتتمثل الكلــــي. لالقتصاد
متحرر جو يف وجيري أجًال طويًال يســــتغرق ألداء عمل إتاحة الفرصة
من حسبما نأمل، كليًا، ويتحرر بل االضطراب السياســــي من نســــبيًا
أول ُتعزَّز يف أن ميكن السياســــية الناجحة. ونقاط القوة هذه الضغوط

للمكتب. والء إىل حتويلها وميكن اجلديد املوظف عمل أيام
يف يلي ما الفعَّالة حــــدوث اإلحصائية الوكالــــة تكفــــل - ٣٠٦

اليوم األول:
شــــيئًا وجيد فيه جيلس حســــنًا مكانًا اجلديد املوظف أن جيــــد •

حمددًا يفعله؛
على جييــــب إليــــه، لكي الوصــــول يســــهل شــــخص حتديــــد •
أية شــــكوك وليبدد اجلديد املوظف يطرحها اليت التســــاؤالت

لديه ٦٨؛
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باإلضافة للفرد الوظيفي لبحث املسار املنظمة اســــتعداد • إبداء
فعًال؛ يشغلها اليت وظيفته إىل

املســــتقبل ويف احلال يف الفــــرد أنشــــطة يوضح تفســــري تقدمي •
أعمــــال املكتب، تنظيم يف األنشــــطة هذه ومكانة القريــــب،

األنشطة؛ تلك بفضل حتقيقها املراد املعيَّنة واألهداف
للتدريب؛ خطة تقدمي •

العادة، يف الكبرية املكاتــــب، وبعض متهيدي. تدريب تقــــدمي •
شــــهرين أو شــــهر (كل دوريًا مبقتضاه تقليد تنظم لديها بات
اجلدد املوظفني إعطاء منه اهلدف متهيــــدي تدريب يوم مثًال)

عمله. وكيفية التنظيم هيكل على سريعة عامة نظرة

التدريب - هاء
ذوي مــــن الفنيني املعروض يف نــــدرة وجود هــــي ”القاعــــدة
يكون التقدُّم وغالبًا ما .... اإلحصائية للوكالة الالزمة املهــــارات
خصائص يعرفون ال ألــــم بطيئًا املوظفون اجلــــدد حيــــرزه الــــذي
عندما أي الوقت، مضي بعــــض .... وبعد معرفة كافية الوكالــــة
دورة موظف حيضر كل يلزم أن من اخلربة، احلد األدىن ُيكَتَســــب
عديدة، بلدان ويف .... الشرح من املزيد م فيها ُيقدَّ متهيدي تدريب
امليادين يف ســــواء اجلامعات، يف املكَتَســــبة تكون املعارف ما غالبًا
حبيث وجتريدية العمومية شديدة اإلحصاء، ميدان يف املواضيعية أو
اإلحصائية الوكاالت احتياجات تالئم كي فورًا تطويعها يصعب
اإلحصائية باملعاهد االتصال إمكانية للبلدان الناميــــة وتتوافر ....
أن ينبغي الــــيت عديدة، بلدان رعايــــة حتت املوضوعــــة اإلقليميــــة،

“٦٩ وجودها اإلحصائية من الوكالة تستفيد
ينبغي أنه جاريًا. والواقع نشــــاطًا التدريب اعتبار ينبغي -٣٠٧
الذي احلد إىل نشــــتط أن دون مســــتمرًا، نشــــاطًا التدريب أن يكون
لعملية بداية جديدة رتبة إىل الترقية تعَتَبر حيث املسلحة، بلغته القوات

التالية. إىل الترقية تدريبية تفضي
الطلب أحد أن ينكر مل ،١٩٨٠ عام دليل صدور منــــذ - ٣٠٨
اإلحصائية العملية إن عامة بصفة القول وميكن ازداد. قد التدريب على
التقليدي التدريب أساليب تعتَبر وبينما التعقيد. متزايدة عملية باتت قد
لضمان فعالية أكثر طريقة ليســــت فإا غىن عنه ال أمرًا العمل أثناء يف

مرافق أن يبدو ذلك، على وعالوة األســــاليب. وتوحيد املهارات تعدد
كفاية لعدم نتيجة التقلص أصاا قد للبلدان النامية املخصصة التدريب
الوكاالت أن إىل ذلك يضاف املتاحني. املدربني وجود امليزانيات وعدم
التوقيت. وهذه حســــنة دقيقة إحصائيات إلنتاج متزايدة طلبات تتلقى
اإلحصائيني تدريب سيما ال التدريب، اختيار أساليب الشــــواغل جتعل

بالغة األمهية. مسألة وختصصًا، خربة األكثر

امتداد التدريــــب على خمتلفة لتوفري ُســــُبل توجد بينمــــا -٣٠٩
من عديد يف جناحــــه ثبــت الســــبيــل الـــذي فــإن الوظيفــــــي، املســـــار
ثالث ذا دورات تدريبًا الغرض العمومــــي التدريب اعتبار البلــــدان هو

هي: متميزة،

حديثًا، للموظفني أساســــًا مصممة وهي التمهيدية: الــــدورة •
الســــرعة، وجه على املنظمة يف إدماجهــــم وغرضهــــا ضمان
وإكسام اإلحصائية الوكالة بتقاليد تعريفهم يعين الذي األمر
أي نطاقها أو يف جمال داخــــل أي يف علــــى اإلســــهام القــــدرة
الوكاالت كافة أن والواقــــع النطاق. ذلك داخلة يف وظيفــــة
غري بطريقة ذلك فعلت وإن حــــىت التدريب، هذا مثل جتــــري

٧٠؛ حد أقصى إىل رمسية

عملوا ملن أساســــًا ُمصمَّمة الدورة وهــــذه الوســــطى: الدورة •
وعشــــر مخس ســــنوات بني تتراوح إحصائيــــة ملــــدة بوكالــــة

مهارام؛ لتجديد الفرصة هلم تتح ومل سنوات

يصبح للموظف الوظيفي املســــار مدى على اإلدارية: الدورة •
فمن األمر. ايــــة يف املســــار ذلك بوجهة التنبؤ املمكن مــــن
وكالته، يف إمكانية شغل وظائف صنع السياسات لديه تتوافر
ســــتتطلب املوضوعات اليت يشــــمل تدريبًا يتلّقــــى أن ينبغــــي
تشــــمل املواضيع وهذه اإلدارة. مســــتويات عندما يبلغ طاقته
والتسويق، الكبرية، املشاريع وإدارة املاليتني، واملراقبة اإلدارة
املميزة األخرى للحكومة، والســــمات املؤسســــي والتكويــــن

اإلحصائية. الوكالة خارج املوجودة للبيئة
املناظرة التكلفـــة جنعل ينبغـــي أن ذلك، علـــى عالوة -٣١٠
لكافة التدريب نديـــر وأن للوكالة العاديـــة امليزانية من جـــزًءا لذلـــك
هذا التدريب مثل أن إّال طبيعيًا. أمـــرًا باعتباره املســـتهَدفني املوظفني

األول الداخلية واليوم الشبكة استعمال  - ١١ املربع
وعلى ســــبيل املثال، أصبح مضى. وقت أي كانت يف مما أســــهل األول اليوم إدارة أصبحت الداخلية (اإلنترانت)، الشــــبكة مبجيء
الذي حيكم القانون ونص اإلحصائيني؛ كبري من شــــخصية حتية جيد وهناك شــــخصي ومودم. حباســــوب مزودًا اجلديد املوظف مكتب
يف العادة الرئيسية، وجيد املنشورات من ومقتطفات هواتفهم؛ وأرقام املهمني األشــــخاص أمساء بكل مشــــفوعًا املنظمة، وهيكل وكالته؛
مشكالت اليت تتناول اجلدية واملناقشــــات الســــمعية للســــيارات واملعدات البيع اخلاص بني يتراوح املوظفني نشــــطًا للرســــائل بني تبادًال
ًا. قيمِّ أمرًا الذكر السالفة للمادة املتضمن املطبوع الدليل يظل وجود الشخصي واملودم، احلاسوب توافر عدم حالة وحىت يف منهجية.
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ذات بدورات ُيســـتكَمل أن وينبغي كافيًا. وليس غرضًا عامًا، يعَترب
العديد وأوضاع األجل. قصرية احتياجـــات معيَّنة تليب أضيق تعريـــف
من أي يف أو اإلطالق على الـــدورات بتقدمي تســـمح املكاتب ال من
أمرًا اخلاصة الترتيبات أو البدائـــل تعد الســـبب، وهلذا املراحل. هـــذه
تدريب بني التدريب يتراوح أن ميكـــن وبصفة عامة، األمهية. شـــديد
ويستغرق عدة منفصلة مدرسة يف مؤهلون مدربون يقدمه جدًا رمسي
سلسلة وبني شـــهادات للخرجيني، ُتمنح دورة كل اية ويف أشـــهر.
رئيس يكون أن الذين ميكن املوظفني، كبار مع رمسية غري مناقشـــات

أحدهم. الوكالة
اليت حديثًا، واملكوَّنة الصغر البالغة باملكاتب خيتص فيما -٣١١
هو مما البديل احلل يســــتفيد قد التكوين، مرحلة يف تقاليدهــــا تــــزال ال
إمكانيات ُوهبوا اجلريان الذين مكاتب يف أماكن أخرى: أي يف متــــاح
بانتظام فيها تتوافر اليت تقدمًا اإلحصائية األكثر الوكاالت أو يف أفضل
عديدة. تنويعات املمارســــة وهلذه للزائرين. تدريبية منوذجية وحــــدات
املوارد على كبرية تتوقــــف بدرجة اإلضافية الدورات وإمكانيــــة تقدمي
للتدريب الوكالــــة ختصيصه تريد ما وعلى اإلحصائية العامــــة للوكالــــة
واإلمكانات الوكالة حجم فإن عامة، وبصفة ومال. وقت مــــن األوَّيل
فيما التخصص ومــــدى الرمسي الطابع هلا ســــيقرران مــــدى املخصصة

دورات. من تقدمه
اخلدمــــة تكاد يف أثناء للتدريــــب معهــــد إنشــــاء فكــــرة -٣١٢
لتحسني خمصصة مستقلة إحصائية وكالة إنشــــاء فكرة ِقَدم قدمية تكون
واالقتصادية اإلحصاءات االجتماعيــــة وتبويــــب اإلحصائية األســــاليب
دليل من الثامن الفصــــل من واو الفرع جــــاء يف ملا وتعميمهــــا. ووفقــــًا
جمرد يتطلبان اخلدمة ال أثناء يف والتدريــــب التعليم فــــإن ...” ،١٩٨٠
ينبغي ولذلك، مســــتفيضة. إدارية جهودًا أيضًا يتطلبــــان بل التدريــــس
الوكالة ويف اخلدمة. أثناء يف للتدريب مدرسة دائمة تتمثل يف آلية إنشاء
الفنيني أفضل بني من خنتار أن املتوســــطة، ميكن أو الصغرية اإلحصائيــــة
الوكاالت الكبرية، للمدرسة. ويف متفرغ غري ناظرًا الوكالة يف املؤهلني
تصميم ســــالمة لضمان الزمة اآللية هذه متفرغ. ومثل ناظــــر يلزم قــــد

ذلك“. إىل وما الدارسني واختيار املعلمني وتوظيف الدورات
تديرها وهي القبيل، هذا من مرافق البلدان بعض لــــدى -٣١٣
متنوعة جمموعة أخرى بلدان ولدى بعيد. حد إىل التوصيات هلذه وفقًا
هذه املحلية، ومبوجب اجلامعات إليها مع خمتلفة توصلت ترتيبات مــــن
الطابع ذات التدريبيــــة إدارة اجلوانب عــــبء تتقاســــم فإا الترتيبــــات
وتكفل حلوًال خمصصة تعتمد أخرى بلدان وهناك األقل. على الرمسي،
يف ذلك حتقيق وتفضل باخلــــارج، موظفيها وأواســــطهم تدريب صغار

تدريبـي إقليمي. مرفق أو يف املجاورة البلدان

الوظائف على التناوب - واو
واقعة نقطة أية يف املوظفني“ هيئــــة ”منوذج يندرج قــــد -٣١٤
السماح ”عدم منوذج الطرفني يوجد هذين أحد ويف نقيض. بني طريف

املتخصص للرأمسال البشري األقصى احلد وهدفه بلوغ ألحد بالتحرك“.
كل مسؤوليات مبجاالت لإلملام املتواصل بالتعلُّم للموظفني بالســــماح
وميزان التجزئة، وجتارة والتعليم، والصحة، الصناعة، ذلك (مثال منهم
ِصْرف عمودي وظيفــــي مســــار املوظفني هلؤالء ويتوقع املدفوعــــات).
على صعيد مبسؤوليات لالضطالع دعوم عند إّال جماالم يتركوا وأّال

الوكالة بأسرها.
القدرات هو تعدد يكون اآلخــــر، النقيض الطرف على - ٣١٥
ممكن قدر أكرب اكتساب على املوظفني تشجيع جيري إذ املحرك. املبدأ
ُيطلب (أو أخرى إىل وظيفة من بالتنقل ممكن أقصر وقت يف اخلربة من
هذا بتوجيه املوظفني وعندما يقوم مكتب شــــؤون ذلك). عمل إليهــــم
يستهدف أمثل منط مع متمشيًا التحرُّك يكون ذلك التحرُّك، ُيحتمل أن

املواهب. من ممكن عدد أكرب على املكتسبة اخلربة هذه من احلصول
للعوامل العديدة كمِّي تقدير إعداد فعليًا املســــتحيل من -٣١٦
إىل املعرفة حاجتهــــا الوكالة بني ــــا توازن اليت املؤثــــرة علــــى الطريقة
الروح فإن املثال، سبيل وعلى املواهب. تعدد إىل وحاجتها املتخصصة
فكرة التناوب تعارضــــت وإذا هامًا، اعتبــــارًا متثل للموظفني املعنويــــة
ردود ا األخذ يف التطــــرف قد خيلق والتوقعات مع العــــادات الدائــــم
فإنه ذلك، من العكس املنافــــع. وعلى تأثري تأثريها يتجاوز ســــلبية فعل
عدد كل الوظائف تغيــــري ظلها ثقافــــة يعتاد املوظفون يف تشــــيع عندما
عدم إتاحة يؤدي قد الوظائف تغيري فيها يتوقعون من السنوات أو معيَّن
والضمور اإلحباط من حالة خمتلفة إىل بوظائف القيام الفرص لتجريب

الفكري.
توازن نقطــــة وذاك، ُتوجد هــــذا وســــط بــــني يف نقطة -٣١٧
قد املثال، سبيل النقيض. فعلى طريف كامنة يف القوة نقاط من تســــتفيد
بالبقاء معيَّن مستوى يف ألحد السماح عدم املؤسسات إحدى تشترط
االحتفاظ اختار الفرد وإذا سنوات، مخس ملدة تتجاوز نفس الوظيفة يف
ستقل فرص ترقيته أن يعرف أن بد غري حمدودة فال لفترة الوظيفة بنفس

للغاية. مرضيًا كان أداؤه الوظيفي لو حىت مقابل ذلك،

املوظفني استبقاء - زاي
الوطنيــــة واإلقليمية املعاهــــد إســــهامات مــــن الرغم ”علــــى
يف البلدان توجد اإلحصائيــــة، العاملة القوة تدريــــب يف والدوليــــة
عن جزئيًا ناتج وهذا الصدد. هذا يف عجز شــــديد حاالت النامية
املوارد ازدياد معدل من أسرع مبعدل اإلحصاء الطلب على ازدياد
هذه انعكاســــًا العجز حاالت متثل اجلوهرية، الناحية ومن املتاحة.
من البلدان النامية من عديد يف املتميز غري اإلحصائي اجلهاز لوضع
فضًال عن العمل، شروط من ا وما يتصل املرتبات جداول حيث
احلكومي اهلرمي يف التدرج اإلحصائية الوطنية اهليئات مكانة تدنِّي
اهلرمي. ذلك التــــدرج يف متوســــط مركز على جمرد حصوهلــــا أو
اخليار األول للشــــبان اإلحصائي باجلهاز االلتحاق ال ميثل وبالتال،

سواهم ...٧١“. من الواعدين أكثر
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يواجهها اليت الكربى التحديات أحد املوظفني اســــتبقاء -٣١٨
وكلما فقريًا. باإلمكانيات أو غنيًا صغريًا، أو كان كبريًا مكتب، كل
املتكبدة اخلســــارة ازدادت اإلمكانيات، حمــــدود صغريًا املكتــــب كان
تستحق عديدة استبقاء أساليب وهناك موهوب. شخص يتركه عندما
ويف العيوب. من خال أســــلوب مثايل بينها ليس أنه إّال االستكشــــاف،
إىل بانتقاهلم خسارة املوظفني احلسبان يف نضع أن بد ال املطاف، اية
التكلفة من جزء ذلك أن اخلاص باعتبار القطاع أو إىل أخرى مكاتب

اإلحصائية. الوكالة إدارة جرَّاء املتوقعة من
املوظفني استبقاء ملعاجلة املستخَدمة الطرق إحدى تتمثل -٣١٩
أن إحصائية ألي وكالــــة ميكن ال بأنــــه القائلة الفكرة تقبُّــــل جمــــرد يف
فإن ولذلك، اإلطالق. على موهبة األكثر موظفيها األبد تســــتبقي إىل
لفترة املقتدرين املوظفــــني خبدمات االســــتعانة هو تفعله شــــيء أفضــــل
تظهر الطريقة ال ذه ألنه احلالة، هذه بشأن الوضوح ويفضل حمدودة.
األســــاليب بعقود. وأحد اخلدمات هذه فترة تقدمي اية املفاجــــآت يف
جتتذب املهنيني اليت احلكومية اإلدارات هي إقناع هذا الصدد يف املتبعة
مصلحتها من بأن الكمِّي التحليــــل جمال يف القدرات املوهوبــــني ذوي
الوقت بعض الوكالة اإلحصائيــــة إىل هؤالء األشــــخاص مثل تنســــيب
االســــتدالل إمكانيات وعن البيانات حــــدود عن شــــيء كل ليتعلمــــوا
الصورة ذه املوظفــــني تقاســــم فإن ذلك، على وعــــالوة اإلحصائــــي.
الوكاالت بني ويربط أولوياــــا فرز على الوكالــــة اإلحصائية يســــاعد
دائمًا، مزايــــا قيِّمة هذه وألن للحــــوار اجلاري. أفضل أساســــًا وُيهيئ
سياسة أو يف الوكالة اإلحصائية االبتدائي األفراد تثبيت يصبح أن ميكن
شــــؤون إلدارة برنامج مالمح مــــن دائمني ملمحني التبــــادل اجلــــاري

احلكومة. على صعيد املوظفني
إتاحة يف تتمثــــل االســــتبقاء لتعزيز أخــــرى طريقة مثــــة - ٣٢٠
قدرم. أبدوا مىت املوهوبني للشبان متزايدة مســــؤوليات ذات وظائف
استبقاء ُمفضل على فإنه املخاطرة، من شــــيء على ذلك ينطوي وبينما

االستثنائية. املواهب ذوي املتوسطة وفقدان املوهبة املوظفني ذوي
تعاقدية مع عالقــــة إقامة يتمثــــل يف آخــــر ٣٢١- هنــــاك خيار
غري لدواٍع اإلحصائيــــة الوكالة تركهــــم دون حتــــول املوظفــــني حديثًا
املوظفون ســــنتهم أولئك ميكن أن ميضي املثــــال، ســــبيل وعلى جدية.
ألداء الراســــخة التمهيديــــة التدريبيــــة الربامــــج ذات باملكاتــــب األوىل
شريطة التدريبـي، الربنامج يشــــتركون يف وبعدها معيَّنة، وظيفية مهمة
ثالث تتراوح بني ملدة اإلحصائية الوكالة يف بالبقاء على إقرار توقيعهم

األقل. على سنوات ومخس
توظيف لضمان وضعها برامج خاصة ميكن هناك أيضًا -٣٢٢
”الدارســــني“ القائم برنامج من قبيــــل وذلــــك املؤهلني، األشــــخاص
مصروفات إطاره يف املكتــــب يدفع الذي األســــترايل اإلحصاء مبكتب

الداخلية. الدراسة ومصروفات املوهوبني إحصائّيي املستقبل تعليم
يف أشــــد املوظفني مشــــكلة اســــتبقاء جند أن املعتاد من -٣٢٣
اســــتعمال تســــارع فمع املعلومات. تكنولوجيا خرباء حالة صورها يف

املعروض أن إّال املدرَّبني؛ األفراد على الطلب تسارع التكنولوجيا تلك
من بات الظروف، السرعة. ويف هذه بنفس مل يزد املؤهلني من األفراد
اخلاص القطاع تنافس أن احلكومية املؤسســــات على فعليًا املســــتحيل
اخلارج. من املــــدارة أو اململوكة الشــــركات أو املصــــريف القطــــاع أو
كان وما منافسة، عرض مرتبات احلكومية عن املؤسســــات وعجزت
االهتمام ميثل يكن مل - الوظيفــــي وهو األمن - أال عرضــــه بوســــعهم
املهارات الذين ميلكون اجتماعيــــًا الشــــبان املتحركني للمهنيني األول
تغيُّر حيدث ا مل اليت هلذه احلالة، املعتادة االستجابة املرغوبة. ومتثلت
خربة على وأقل سنًَّا أصغر فنيني توظيف يف القريب، املاضي يف جسيم
املوارد تســــتهلك مل السياســــة هذه أن إّال التدريب. إجراء ويف الدوام
غري تدريب مركز إىل أيضًا اإلحصائية الوكاالت حوَّلت بل فحسب،
املوظفني تدريب يتم فحاملا اخلاص. القطاع يعمل حلساب به معتَرف
املرتبات ضعف الصورة وتعرض إىل أخرى تدخل مؤسســــات حديثًا

أمثاهلا. ثالثة أو
تكنولوجيا إدارة كيفية ســــيتناول الفصل التايل بتوســــع -٣٢٤

الوكالة اإلحصائية. يف املعلومات

اإلحصائيني اجلديد كبري خيارات - حاء
اللهم حديثًا - املعيَّن اإلحصائيني كبري ُيجري أن ال ميكن -٣٢٥
طفيفة تغيريات من أكثر يف مكتب منشــــأ حديثــــًا - معيّنــــًا إذا كان إّال
صغرية حصة ميثل ســــوى ال الســــنوي والتوظيف املوظفني. صفوف يف
األجل يف عميقًا أثــــرًا يترك أن حيتمل وال اإلمجايل عدد املوظفــــني مــــن
يرث وبعضهم فريقًا مكتمًال، يرثون الوكاالت رؤساء ومعظم القصري.
وســــواء .٧٢ احلكومة يف تغيري كل مع العليا أزيلت طبقته فريقًا جاهزًا
دون عليه اإلبقاء ال، فإن من احلكمــــة أو مثاليًا املوجــــود الفريــــق كان
مبوجب القانون) اخليار الوحيــــد هو ذلك كان (أيضــــًا رمبا به املســــاس
االستفادة وعن طريق التدرجيية اإلضافات طريق عن وإدخال حتسينات

.٧٣ والتقاعد االستقالة من
ازديادًا كبريًا اإلمجالية املــــوارد تزداد األحيان بعض يف - ٣٢٦
التعقيد شــــديد مســــح أو التعداد قبيــــل (من خاص مشــــروع بســــبب
هذه مثل ويف املوظفــــني. من إضافية أعداد ألجلــــه ُتوظف والتكلفــــة)
أن جمال املوظفني. ورغم يف شــــأن ذات تغيريات حتدث قد احلــــاالت،
تكون املخاطر حيــــدث عندما أنه تبــــني اخلربة القاعدة، هو ليــــس هــــذا
الذي الســــيئ من االنطباع يف التوظيف أفدح التســــرع حبكم املجلوبة

عاجلة. حلاجة البطيئة االستجابة ختلفه
إلدارة حديثًا املعّين اإلحصائيني كبري القلق يســــاور ٣٢٧- قد
املوجودين فيما املوظفــــني على االعتماد شــــدة بشــــأن موجودة وكالة
املوظفني اغتنام خشــــية القلق يســــاوره وقد املشــــورة، خيتص بالتماس
فنية صعوبة يف للمبالغة أو ُمحبــــب مشــــروع لتنفيذ رمبا احلالة، لتلــــك
قد ولذلك، بالتحيُّز. مشــــوبة تكون تكاد بطريقــــة موارد إلضافــــة أو
إىل الوكالة جيلب أن حديثًا الوكالة إىل املنضم اإلحصائيني كبري يــــود
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يناِقش أن ويســــتطيع بأحكامه، ثقة لديه قبل، من معه عمل شــــخصًا
قد وبينما املباشــــرين. مرؤوســــيه مع من مناقشــــتها بدًال معه اخليارات
أثرًا قد تترك بنفس القدر فإا من احلماية، شــــيئًا املمارســــة تلك توفِّر
واملوظفني الوكالة رئيــــس بني اتســــاع الفجوة يف يتمثل مقصود غــــري
بالرئيس اجلديد اتصال الوافد زادت إمكانية كلما والواقع أنه املَُثبَّتني.
هذا املتبعة يف والنصيحــــة الداخلي. التنافس خطــــر زاد وَعَلــــت رتبته
جزًءا أن يكون دون به االستعانة هي العابرة طبيعة تعيينه الصدد لبيان

الثابت. اهلرمي التدرج من

البشرية: احلزمة املوارد إدارة - طاء
البشرية اآلن عناصر سياســـة املوارد حىت شـــرحنا لقد - ٣٢٨
كبار - أي السياســـات أن ُصنَّـــاع إّال فيهـــا. تؤثـــر الـــيت والعوامـــل
املوارد وجلـــان املوظفني، شـــؤون وحدات ورؤســـاء اإلحصائيـــني،
اليت واختيـــار التدابري انتقـــاء ببســـاطة حرية ميلكـــون ال - البشـــرية
بشأن القلق يساورهم دون أن جارية الزمة حلل مشكلة أا يعتقدون
هذا يف السياســـات إذ أن الناجتة عن ذلك. التدابـــري جمموعة متاســـك
أن فعَّالة تكون ال بـــد لكي آخر، ميدان أي من أكثر ورمبـــا امليـــدان،
القوي املرتبط فإن الدافع املثال، سبيل وعلى األخرى. منها كل تعزز
املواهب كان تعدد إّال إذا مغزاه له يكون ال الوظائف على بالتنـــاوب
التدريب على مفضًال العـــام التدريب وكان على التخصص مفضـــًال

تدابري جمموعة بالتفصيل تبيِّن الواردة أدناه والقائمـــة اخلدمة. أثناء يف
املكاتب الصغرية: يف تطبيقها ميكن وسياسات

من أن يكونوا يفضــــل جدد، موظفني جلــــب • املداومــــة على
اشــــتراط مع الثانوية، املرحلة بعــــد ما تعليم علــــى احلاصلــــني
التحليل وامتــــالك موهبــــة اســــتعمال احلاســــوب يف الرباعــــة

الكمِّي؛
األوَّيل التدريــــب املــــوارد، يف تســــمح ما بقــــدر االســــتثمار، •
خارج موهبة أكثرهم لتدريب فرص حبيث تعــــزز للمبتدئني،

أمكن؛ إن البلد وخارج بل املؤسسة
اليت ا شــــبان األخرى العام القطاع مؤسســــات مع االتفاق •
لفترة اإلحصائية بالوكالــــة هــــؤالء يبقى أن علــــى موهوبــــون

معقولة؛
األقدمية، أساس على الكفاءة ال أســــاس على الترقيات إجراء •
املوظفني فقــــدان مــــن ممكــــن حــــٍد أدىن إىل وذلــــك للتقليــــل

األكفاء؛
التخصص لتفادي إجبارية شبه بصورة الوظائف على التناوب •
تعدد املواهب لضمــــان جاٍر بتدريب ويدعِّم ذلــــك املفــــرط،
الوكالة داخل متنوعــــة وظائف مبجموعة اإلملــــام واكتســــاب

اإلحصائية.

استنتاجات
ما يلي: ضمان خاص بوجه تستهدف سياسة هلم أن توضع يستحقون ولذلك، فهم الوكالة. متلكه ما أهم ميثل املوظفون

غريهم؛ من أكثر والواعدين موهبة األكثر األشخاص توظيف •
واملهنية؛ النـزاهة من ممكن قدر بأكرب تتسم اختيار عملية •

سليمًا؛ استيعابًا اإلحصائية الوكالة يف حديثًا املوظفني • استيعاب
باملنظمة؛ وسائر املوجودين اجلدد الوافدين االتصاالت بني تستهدف تيسري مرضية، عمل شروط •

كان وإن فنيون، أشخاص اإلحصائية، ويتوالها بطريقة مركزية الوكالة داخل ضروريًا متثل نشــــاطًا املوظفني، لشــــؤون • إدارة
وحدهم؛ عليهم ذلك يقتصر أّال الضروري من

(بعض ومديره الفين املتفرغ موظفوه لــــه يكون وجوده، حبيث تربر التدريبية االحتياجات كانت خاص، مىت تدريــــب مركــــز •
الوقت)؛ كل أو الوقت

تنّوع حتبِّذ سياسات على اختيار واملتوسطة الصغرية املكاتب تشجيع وينبغي متماسكة. تشكل جمموعة موارد بشرية سياسات •
املكتب. داخل الوظيفية األقصى للفرص احلد حتقيق وتستهدف املواهب
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حتتاج بالفعل راســــخة إحصائية عمليات هناك فإن كذلك، كان األمر إذا وحىت ٦٦

أشد هناك أمر يكون ولن التخصص. الشــــديدة املعرفة ميتلكون ممن يومي شــــبه تدخل إىل
القياســــي ألسعاراالستهالك. الرقم من احلكومية اإلحصائية الوكاالت أغلب يف رســــوخًا
أو كل فصل كل شهر املســــعَّرة واخلدمات للســــلع تفصيلية مواصفات على احلفاظ إّال أن
من متنوعة طائفة عادة لدى تتوافر معرفــــة يتطلب واملؤسســــية التقنية مواجهة التغيُّرات يف
مهندسون يقدمها إىل مشورة متكررة املكاتب على األقل حتتاج قد ولذلك، االختصاصيني.
وُمشغِّلو واإلذاعة والتلفزيون؛ الســــلكية والالسلكية يف االتصاالت واختصاصيون مدنيون،

وتأمينية. مصرفية أجهزة
املوظفني، بأوضاع للتنبؤ واضح منوذج الكبرية الوكاالت اإلحصائية بعض لــــدى ٦٧

خبصائصهم ومضاهاته الوظائف لشــــاغلي الوظيفي التراتب مســــتوى حبث أساســــًا به يراد
التدرج يف املرغوبة غري االختالالت لدرء أن يســــتعمل النموذج ذا واملقصود الدميغرافية.

يف اهليكل الفين). (وليس اهلرمي
يســــهل مشــــرف أحدمها من هذا القبيل، شــــخصان الوكاالت بعــــض يف هنــــاك ٦٨

اجلديد وأدائه. املوظــــف لعمل اليومية عــــن اإلدارة مســــؤوًال ويكون فورًا عليــــه التعــــرُّف
اجلديد املوظف تكيُّف عن مســــؤوًال ويكون ”ناصحًا أمينًا“، باعتباره يتصرف وثانيهمــــا
مناقشــــة وعن وتبديد الشــــكوك، األجل الطويلة القضايا حل وعن اجلديد، عمله مكان مع
تطوره الوظيفي. لتحقيق كوسيلة اكتساا املوظف ذلك قد يود التكميلية اليت املهارات

.1980 Handbook, pp.42-43 ٦٩

أن حديثًا املوظفني املتحدة من الواليات تعداد مكتب يف يتوقع املثال، سبيل على ٧٠

من نقطة الصفر يصمموه أن بعد صغري النطاق إجراء مســــح تشــــمل مطوَّلة، حيضروا دورة
اجلماعة يف عضو كل يتوىل حبيث املوظفــــني اجلدد، جمموعات داخل املســــح فعًال. وجيري

ذلك). إىل املعاينة، وما ألخطاء مقدر استبيانات، مصمم حاسويب، (حملل متخصصًا دورًا
عادة العمل مبكرة، مرحلــــة يف اجلدد، املوظفني إكســــاب هو املســــح هلذا األوَّيل والغرض
األخرى. ويف البلدان مــــن عدد تبناها الفكرة وهذه االختصاصات. أفرقة متعــــددة ضمــــن
تســــتمر الدورات اإلجبارية من جمموعة حديثًا املوظفــــون يكمل أن جيب البلــــدان، بعــــض
وبذلك الوكالة، للعمل مبختلف أحناء ســــنتني ملدة انتدابات تليها أشــــهر، ثالثة أو شــــهرين
العمل هذا يف يســــهمون بينما تناوله وطريقــــة اإلحصائي أعــــم للعمل منظورًا يكتســــبون

نفسه. الوقت يف
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اإلحصائية الوكالة يف العليا اإلدارية الطبقة تتجــــه أن البلدان بعض يف املعتاد مــــن ٧٢

الرئيس، يتوىل ال هذه البلدان بعض احلكومة. ويف يف تغيري استقالتها عند حدوث تقدمي إىل
مبعدل االجتاه تغيُّرًا يف ختلق قد املمارسة وهذه واحدة. إّال لفترة الرئاســــة الدســــتور، حبكم
تقدمي ُيطلب إليها اليت اإلدارة تكون ذلك، على وعالوة مخس ســــنوات. أربع أو كل مرة
جيهل بينما النظــــام، إلدارة آليات ما يلــــزم بكل اإلملام مــــن بالكاد قــــد متكنت اســــتقالتها
املوظفني، الثانية من الطبقــــة أن تدير املتعيَّن من يصبــــح ولذلك، اآلليات. خلفاؤهــــا تلــــك

ذلك. من األدىن الطبقة أدارا رمبا اليومية، بل العمليات
اإلحصائيني بشأن إىل كبري عامة بصورة إسداؤها ميكن نصيحة هناك تكون ال قد ٧٣

احلال، وبطبيعة على الوكالة. عبئًا عام بوجه يعتربون الذين األشخاص مع التصرف طريقة
بكافة االســــتعانة ســــوى خيار هناك يكون لن فرمبا كثريًا ل املعطِّ من النوع كانوا إذا فإم
احلاالت هذه أن إّال منهم. الوكالة لتخليص والتقاليد واألنظمة القانون يتيحها الوسائل اليت
وكبري اهلامش على املوجودون يتلقى الناس أن واألغلب األحيان. معظم يف استثناًء تكون

للمنظمة. أولئك بالنسبة قيمة بشأن نصائح متضاربة اإلحصائيني

احلواشي
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تكنولوجيا املعلومات إدارة  - سابعًا

اليت العشــــرين الســــنوات يف كثرية أشــــياء تغيَّرت لقــــد -٣٢٩
إذ اإلنتاجية. األصــــول ملســــألة ١٩٨٠ عام دليل تناول انقضــــت على
أربعة بفضل اإلحصائيــــة الوكالــــة قدرات يف زيــــادة عظيمــــة حدثــــت

النحو التايل: على فتوحات بارزة،
وبأسعار الكبرية، القدرات ذات املادية التجهيزات إتاحة ( أ )

املكاتب اإلحصائية؛ من بعديد نسبيًا، لكافة املوظفني باهظة غري
للموظفني أتاحت االستعمال السهلة التطبيقات برجميات (ب)
بني تتراوح اليت الرئيسية، اإلحصائية الوظائف من عدد على السيطرة
والتطبيق، وتبويبها، ومراجعتها البيانات ومجع االســــتبيانات، تصميم
التطبيقات برجمة بسهولة املتاحة اجلاهزة العناصر رت يسَّ وقد والنشر.
املؤسسة داخل اســــتعمال العناصر إعادة وأصبحت املؤسسة، داخل

شيوعًا؛ أكثر
على داخليًا احلصــــول إمكانيــــة ــــر يسَّ احلاســــويب الربط (ج)
متعددة الطبقات مستقرة بيئات عرب الفوقية والبيانات العادية البيانات

اخلادم؛ واحلاسوب العمالء بني جتمع
الوصول إمكانية تكنولوجيا املعلومات أتاحت للموظفني (د)
إجراء أتاح مما للمعلومات، اخلارجية املصادر إىل املناسب الوقت يف
كافة على مناسبة أخرى مهام وأداء العامة املعلومات األحباث ومجع

وحدها. العليا اإلدارة عرب ذلك حتقيق من بدًال املنظمة مستويات
األخرى التغيُّرات وعن الفتوحات هذه عن نشأت ٣٣٠- لقد
تكنولوجيا تكتنف اليت البيئة بإدارة تتعلق جديدة شواغل بذلك املتصلة
املادية، التجهيزات يشــــمل التكنولوجيا تلك عمل وإطار املعلومــــات.

التجارية. واخلدمات املوظفني، من واملوارد والربجميات،

املعلومات تكنولوجيا إلدارة منوذجان - ألف
على إدارة تكنولوجيات الفصل هذا ز يركِّ أن من بــــدًال -٣٣١
أعم موضوعات وجــــود أو عدم مســــألة وجود ســــيبحث فإنه معيَّنــــة،
اخلطى. الســــريعة احلتمية التكنولوجيــــة التغيُّــــرات وجــــه ســــتصمد يف
قبيل من مواضيع املثــــال، ســــبيل على البحث هنا، يتناول ولذلــــك، مل
األمثل الشبكي اهليكل أو اخلادم منوذج العميل/احلاسوب وعيوب مزايا
تنظيميني منوذجني القارئ على نعرض ذلك، من الوكالة. وبدًال داخل
حنو املقبلة أو العشــــر الســــنوات مدى على للبقاء معقولة لديهما فرصة
صاحلة أن تكون يتوقع عامة توصيات تتبعهما وهذان النموذجان ذلك.

التكنولوجي. املجال يف سيخسر أو سيكسب عمن النظر بصرف

األول النموذج
قرارات تتخذ الوكالــــة اإلحصائية األول، النمــــوذج ٣٣٢- يف
يشــــمل الذي املعلومايت، األساســــي هيكلها بشــــأن شــــاملة تفصيليــــة
”ختطيط وتعبري املشــــتركة. للربجميات وختطيطــــًا املاديــــة، التجهيــــزات
البيانات قاعدة إلدارة األساسية جمرد الربجميات إىل يشري ال الربجميات“
يشري بل الوكالة شىت أحناء يف د موحَّ تعريف ذلك من على وما يترتب
املنتجات ذلك (ومثال اجلماعية واجهة املستعمل، والربجميات إىل أيضًا
االصطالحات Lotus) فضًال عن Notes) نوتــــس قبيل لوتس من الــــيت
دة املستخدمة املوحَّ واملصطلحات التســــميات املســــتخدمة يف دة املوحَّ
اإللكترونية اجلداول من قبيل اليت الشخصية والربجميات األرشــــفة)، يف
ذهبت وقد الربجميات معًا. ”لصــــق“ يف املســــتخدمة التكامل وأدوات
على اخلاصة الشــــخصية ختزين امللفات حظر حد إىل بعــــض الوكاالت
خبالف أخرى برجميــــات وجــــود أي عدم لضمــــان التشــــغيل حمطــــات
احلواســــيب على املركزية املعلوماتيــــة املنطقة املجــــازة مــــن الربجميــــات
بالربجميات املتعلقة والقرارات والتحديث، الصيانة، وشــــؤون الفردية.

املركزية. املنظمة كلها حتسمها اجلديدة
أساســــي على هيكل يؤكد النمــــوذج األول ألن نظــــرًا - ٣٣٣
معًا وحيول املنظمة عناصر ربط يف النهج يفيد فإن هذا واحد، مشترك
خمتلف بني التكامل حتقيق كثريًا ر ييسِّ أنه كما املعلوماتية. دون الفوضى
املعرفية. والبحوث الســــجالت حبوث قبيل مــــن اليت الوكالة وظائــــف
األدوات متتلك ال قد املنظمة من أجزاًء أن كما اإلبداع. أنه قد خينق إّال
أن ومن الواضح الســــليم. النحو على وظائفها ألداء حتتاج إليهــــا الــــيت
الشعبة يف واملوظفني السياســــات فعالية على يعتمد هذا النموذج جناح

املركزية. املعلوماتية
الثاين النموذج

حتاشــــي إىل اآلخر باحلاجة هو الثاين النموذج يعتــــرف - ٣٣٤
التجهيزات يف تتمثل - مقومات على يعتمد وهو املعلوماتية. الفوضى
يلزم ما لتوفري - والالســــلكية الســــلكية واالتصاالت املادية والربجميات
على هيكل اعتماده أكثر من املنظمة يف متماسكة معلوماتية بيئة لنشوء
أيســــر األوىل للوهلة يبدو قد هذا أن ورغم متصلب. معياري أساســــي
املنظمة املعلوماتية خارج معظم املوظفني أن ومن املؤكد - تنفيــــذه يف
على القرار وصنع املرونة املحليــــة من مزيدًا يكفل ألنــــه به ســــريحبون
أصعب من وجهة نظــــر اإلدارة املركزية يبدو فإنه - املحلــــي الصعيــــد
ضمان للغاية الصعب مــــن أن العملية، ثبت الناحيــــة ومن التنفيــــذ. يف
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حىت املوجودة، الربجميــــات مع شــــفافية يف اجلديدة الربجميــــات تكامــــل
أن إىل ذلك يضــــاف للمعايري. مطابقة اجلديــــدة الربجميات كانــــت لــــو
غري مشــــكالت تســــبب قد املوجودة الربجميات على املدخلة التغيريات
إجيايب جانب وهناك الربجميات. من اجلديدة املحلية املنتجات يف متوقعة
تطويع واحتمال املرونــــة ببعض مساحــــه يف يتمثل الثــــاين يف النمــــوذج
قرارات املركزيون املعلوماتية موظفــــو اختذ لو اجلديدة حىت الربجميــــات

بعد أا قصرية النظر. فيما تبيَّن
اليوم، الشــــائع الفهم العام معًا النموذجني يف ٣٣٥- يتجســــد
اقتراب حالة يف أن تستحدث جيب تطبيقات الربجميات أن مفاده الذي
تقوم األول، ففي النموذج األساسي. املستعِمل من قدر اإلمكان شديد
وتقدميها الربجمية األدوات كافــــة بتحديد املركزية املعلوماتيــــة املنظمــــة
املركزية الوكالة أن من الرغم على فإنه النموذج الثاين، ويف وصيانتها.
تلبيتها سيتمتع املتعّين املعايري وجمموعة األساسية األدوات اليت حتدِّد هي
وقد املشــــروع. تنفيذ يف عمومًا احلرية من مبزيد األساســــي املســــتعِمل
على االختيار حيدث ما وغالبًا كليهما. جناح النموذجني ثبت إمــــكان

الفنية. األسباب مراعاة بقدر املنظمة ثقافة مراعاة أساس

يف اية السائدة الشواغل بعض استعراض - باء
سبعينات القرن العشرين

العشــــرين، القرن من الثمانينات ومطلع يف الســــبعينات -٣٣٦
حتاول اإلحصائية الــــوكاالت كانت إذ جدًا، خمتلفة الشــــواغل كانت
من عدد عندئــــذ وقد نشــــأ عملياا. يف الكبــــرية احلواســــيب إدمــــاج
جمال يف العاملة القوة اتباعها إلدارة جيب اليت الطريقة بشأن التوصيات
يف العاملة األخرى احلكومية املؤسســــات مع والعالقات النظم، حتليــــل
استعماهلا. تفادي أو استعماهلا املتعيَّن الربجميات وأنواع جمال احلوسبة،

التوصيات: هذه يلي فيما ونوجز
احلفاظ وينبغي نادرة فهي املتخصصة، البشرية املوارد در ال •

مركزي؛ حتت إشراف جمتمعة عليها
شامًال؛ توثيقًا النظم كافة بتوثيق قم •

الوظيفية اخلــــربة لتوفري مبتكر حنــــو على القــــوة العاملة ــــم نظِّ •
تعدد املواهب التوازن بــــني لتحقيق املواضيعيــــة، أي واخلــــربة

والتخصص؛
داخل العمل أثناء يف التدريب بترسيخ األنشطة التدريبية َعزِّز •

املنظمة.
صحيحًا أن يــــزال ال األوىل، باملالحظــــة خيتــــص فيمــــا -٣٣٧
من يكون قد أنه إّال املعلوماتية نادرة. جمال املتخصصة يف الفنية الدراية
فيها، ومســــتويات الالمركزية املنظمة حجم حســــب نقوم، أن املعقول
الوظيفية املجــــاالت املوارد داخل هذه بعــــض وجود مواضع بتحديــــد
والتطوير التخطيط للتدريب على نداوم أن اإلحصائي. وينبغي باملكتب
أن التوثيق، رغم شــــأن من التقليل حتديثهما. وال ميكن وعلى الوظيفي

جســــامة يف اليوم ال تزال اهلدف هذا يف حتقيق تواَجه اليت الصعوبــــات
وأخريًا، قبل. مــــن مضى وقت أي يف كانــــت تواَجه اليت الصعوبــــات
يف املتخصصني الفنية بني والدراية اخلربات تبادل على التشــــجيع ينبغي

التطبيقات. ومستحِدثي معيَّنة جماالت
فإن صاحلة، الســــابقة التوصيات معظــــم تزال ال بينمــــا - ٣٣٨
املستجدة التغيريات جتاوزا قد ١٩٨٠ دليل من التالية املأخوذة البنود

املعلومات: تكنولوجيا صناعة يف
بشأن عمل الوكاالت اخلارجية مع الباطن من عقودًا تِربم ال •
املرة تطبيقات بعــــض باســــتثناء وذلك برجمتهــــا، أو نظــــم أي

الواحدة؛
جديدة مبشــــاريع للعمل واملربجمــــني الُنظم حملِّلــــي تنتــــدب • ال
والربامج اخلاصة التوثيق الواضح للبيانات يســــتكملوا أن قبل

اجلارية؛ باملشاريع
تضمن مل ما ألطراف أخرى املادية التجهيزات إدارة تترك • ال

العليا. األولوية له ستكون اإلحصائي التجهيز أن
من تســــاؤل بدًال فإنه األوليني، خيتص بالتوصيتني فيمــــا - ٣٣٩
الســــتحداث تســــتخدمها ينبغي أن اليت الطريقة عن اإلحصائية الوكالة
الســــؤال التايل: تطرح أن األصوب مــــن يكون رمبا برجميــــة تطبيقــــات
للربجميات استحداث أي يف للوكالة اإلحصائية أن تشارك ينبغي ”هل
بعقود من أو موظفيهــــا جبهــــود اســــتحدثت ســــواء الطلب، حســــب
تســــتحدث الوكالة اليت أن اآلن حىت َعة األدلة املتجمِّ وتفيد الباطن؟“.
الربجميات مشــــاريع تاريخ أن إذ تتحمل خماطرة. إمنا بنفســــها برجمياا
أو اإلطالق، على ُتستكَمل مل حافل مبشاريع الطلب حسب املستحدثة
املقررة امليزانيات جتاوز مع اســــتكملت أو فحسب، استكِملت جزئيًا
ووجودها فيه اآلن، متاحــــة اجلاهزة الشــــاملة الربجمية واملنتجات هلــــا.
إذا إنه القائلة يأخذ بالقاعدة الذي وهناك البعض التحذير. هلــــذا تعزيز
الوكالة احتياجات املائــــة من يف و٨٠ ٧٠ بني يتراوح ما تلبية أمكــــن
٢٠ الـ تغيري يف تفكر الوكالة أن تعيَّن فعًال الغرض يؤدي ُمنَتج بفضــــل
خيتص وفيما حسباا. من إسقاطها احتياجاا أو يف من الباقية املائة يف
بصورة تتجه شــــركات عديدة أن باملالحظة جيدر األخرية، بالتوصيــــة
األساسي هيكلها بتشغيل تقوم أخرى شركات عن البحث إىل مطردة
الوظائف التركيز على يف املتمثلة املمارسة ولعل املادية. التجهيزات من
االســــتعانة خارجية، أو جهات مع عقــــود وإبرام للمنظمــــة األساســــية
تنجزها أن ُيفضل الــــيت األخرى املهام القبيل، إلجناز هــــذا من جبهــــات
أكرب الفرص اإلحصائية للوكالة تولِّد ممارســــة متثل متخصصة منظمات

تكنولوجيا املعلومات. جمال يف والتحديات
االستعانة التجاري: القطاع مع العمل - جيم

باجلهات اخلارجية
كان من عامة مىت بصفة املُثلــــى القيمة املنظمات حتقــــق -٣٤٠
الحتياجات وخدمات جتارية منتجات من تســــتعمله تطويع ما املمكن



٦٥

جبهات االســــتعانة يف النظر العامة اليت تدعو إىل رســــالتها. واألســــباب
يلي: ما تشمل خارجية

الســــوق يف جتاريًا، الســــليمة الناجحة، التكنولوجيات • توافــــر
وحده؛

ســــعرًا أو ”الســــلعية“ أرخص ”القياســــية“ كون املنتجات •
املنافسة؛ بفعل

يصعب متخصصة ملهارات األحيان معظم امتــــالك البائعني يف •
املنظمة؛ داخل وجودها

(اليت على رسالتها األساسية اإلحصائية الوكالة تركيز إمكان •
املعلومات)؛ تكنولوجيا يف جمال مشاريع إنشاء يف تتمثل ال
الرسالة؛ على أحد متطلبات يؤثر إىل ابتكار املنافسة إفضاء •

كانت املنافع إذا أحــــد البائعــــني مع تقاســــم املخاطر إمــــكان •
مبا يكفي؛ جزيلة

إّال أو الفريدة لة املسجَّ الُنظم أو الربجميات توافر احتمال عدم •
البائعني. لدى

املعلومات هي تكنولوجيا جمــــال يف القياســــية املنتجات -٣٤١
احلواســــيب قبيل من اليت كبرية، بدرجة يف الســــوق املنتجات الشــــائعة
شكل يف وتتاح للصناعة قياسية خصائص فيها تتوافر واليت الشخصية،
جمموعات من أيضــــًا تشــــمل الفئة وهذه متنوعــــة. مصادر مــــن ســــلع
التشــــغيل قبيل ُنظم اليت من الربط خدمات ومنتجات الربجمية املنتجات
اإلحصائية، احلزم وبعــــض املكتبية، الربجميات احلاســــويب، وجمموعات
هي وتلك الدولية. الشــــبكة واســــتضافة منافذ الشــــبكات، وخدمات
جبهات خارجية االستعانة ألســــلوب غريها أكثر من ــــَحة املرشَّ العناصر
غالبًا خيتص فيمــــا فقط، بل خيتــــص باملنَتج نفســــه ال فيمــــا - للتنفيــــذ

أيضًا. واالستبدال والتحديث بالصيانة
وتنفيذ إلعــــداد التجارية باملصــــادر ُيســــتعان ما غالبــــًا -٣٤٢
قبيل من متخصصة مهارات لتوفــــري أو املعلومات تكنولوجيا مشــــاريع
جمال يف الداخلة حائزيهــــا بأمساء املســــجلة واملعارف الشــــبكات إدارة
التكلفة كلما كانت فعالية املصادر ُيســــتعان ا وهذه البيانات. قواعد
املهارات توفري تنظيمية تفضــــل الســــتراتيجية مناســــبة املحددة واملهام
خارجية. جهات ِقَبل من املنظمة ال ِقَبل من باملسؤوليات واالضطالع
من بل آلخر، بلــــد من وتتباين التنوُّع هــــذه الفئة شــــديدة ومتطلبــــات
الســــابقني وخربا األخرى املماثلة املنظمات أخرى. وأداء إىل منظمة
باجلهات األجنبية مســــتوى االســــتعانة يف البت على يعني ما مها أفضل
مصدر ودعمهــــا ولتحديد املعلومــــات تكنولوجيــــا مشــــاريع إلعــــداد

ونطاقه. االستعانة
رســــاالا احلكومية حتقق الــــوكاالت أن ميكــــن كمــــا -٣٤٣
من بدًال عملياا، من كبرية أجزاء خارجية إلجناز جبهات باالســــتعانة
صغرية. أو ضئيلة أجزاء إلجناز اجلهات هــــذه مبثل باالســــتعانة االكتفاء

بوظائفها اإلضرار عــــدم ذلك، تفعل عندما تراعي، ينبغي أن ولكنهــــا
شروط يف ظل وميكن، تناوهلا. جيري اليت املعلومات أو بسرِّية األساسية
بأســــاليب الالزمة النهائية النتائج لتحقيق حوافز البائعني منح مناســــبة،
التجاريني حتصيل البائعني ذلك على الدالة األمثلة آخر وتشمل مبتكرة.

التاسع). الفصل من ألف الفرع أيضًا املتأخرة (انظر للضرائب
باجلهــــات االســــتعانة تســــمح أن غالبــــًا املمكــــن مــــن -٣٤٤
تقاســــم عن فضًال مــــع البائعــــني، وذلك بتقاســــم املخاطر اخلارجيــــة
من أيضًا يستفيد البائعون أن أغلب األحيان، ميكن ويف معهم. املنافع
االستفادة حقوق عن طريق سواء تنفيذ املشــــروع، عن املتولدة املنافع
بتلقي منهما، أو بأي االستفادة حقوق أو املتولدة واملنتجات بالبيانات
الترتيب وهذا التعميم. قبيــــل من اليت املقدَمة، اخلدمات من إيــــرادات
عائد وتلقي النجاح إىل البائعني يدفع هام حافز مبثابة يكون أن ميكــــن

املشروع. يف استثمارهم عن
مــــن قبيل فريدًا، منتجــــًا يعــــرض البائعــــون أن ميكــــن -٣٤٥
حبيث الفعالية من وتكون السوق يف الســــبق حترز قصب اليت الربجميات
احتياز يكون أن دقيقة تكفل سوقية حتليالت وتلزم املنافســــة. تكسب
فبالنسبة مفرطة. ملخاطر مربرًا استعماله من جيعل وال مربرًا املُنَتج عمًال
اجلغرافية، املعلومات ُنظم قبيل من اليت التخصص، الشــــديدة النظم إىل
أو وحيد بائع هليمنة نظــــرًا الزمًا شــــرطًا التحليل هذا يكون غالبــــًا ما
متاح شيء اختراع عدم احلرص على ينبغي عامة، وبصفة بائعني. بضعة
بأن املنتجات التســــليم كثريًا، مع أعلى تكلفة مبعدل فعالية الســــوق يف
تتسم بيعها، أو قد صانعوها من نوعها حيتكر فريدة تكون قد التجارية
يف سبيل املبذولة الغالب املحاوالت يف فشلت وقد الســــمتني. بإحدى
احلكومة. حتددها اليت واملعايري األشكال مبواصفات املنتجات هذه تقيُّد
يكون رمبا ملشــــكلة األمثل ال يكون هو احلل حل ابتكار بعدم وُينصح

وتنافسه. بإبداعه ليحلها تركها للقطاع اخلاص األفضل من
تنطوي اليت املشــــكالت العويصــــة إحدى فإن أخــــريًا، -٣٤٦
مع عمل صلة علــــى احلفاظ هي اخلارجية باجلهــــات االســــتعانة عليها
األخالقي الطابــــع وغلبة والفعاليــــة بالســــالمة تتســــم التجاري املــــورِّد
غرامات على احلكومية العقــــود تنص كثرية جدًا، أحيان ويف عليهــــا.
ال العقود هذه أن إّال احلكومــــة، تفرضها ميكن أن ُمعَتَبرة ”إتــــاوات“
مقدمًا نضع أن وُيفَضل للبائعــــني. هامة حوافز توفري كيفيــــة تشــــري إىل
أن إذ صيغة العقد. يف االعتبــــار هذا ُندرج تعريفــــًا لنجــــاح البائعني مث
تقريبًا األحوال كل يف يؤدي خصم مع نتعامل وكأننا املعامالت إجراء
جمال يف كبريًا يكون مشروعًا عندما ما يف مرحلة املشــــروع فشــــل إىل
البائعني أشــــهر فإن ذلك، من العكس وعلــــى املعلومات. تكنولوجيــــا
بصفة املشروع أن جناح ويدركون بعيد عهد السوق منذ يف موجودون

اإلطالق. على األهم اهلدف عامة هو
اخلارجية أو باجلهات االستعانة أسلوب اسُتخِدم ســــواء -٣٤٧
كثريًا يزداد املعلومات مشــــاريع تكنولوجيا أحد جناح فإن احتمال ال،
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مديرين على العثور أن إّال الســــليمة. اإلدارية األســــاليب اتبعنا مــــا إذا
من وظيفة إلدارة وخربة مهارة من يلزم ما لديهم اإلحصائية بالوكالــــة
مبثل مديرين توظيف أو األجنبية، باجلهات باالســــتعانة وظائف الوكالة
صعبًا أمرًا يكــــون أن ميكن اإلحصائية، يف الوكالــــة املواصفات هــــذه
التقنيــــة املتخصصة الالزمة على املهارات العثور شــــأن ذلك شــــأنه يف
حتديد يف النجاح مدى داخليًا. وســــيبحث الفرع التــــايل العمل لتنفيذ

السليمة. اإلدارية املمارسات

مشاريع إلدارة السليمة املمارسات  - دال
املعلومات تكنولوجيا

أعداد نتائج ولســــوء املعلومات تكنولوجيا ألمهية نظرًا -٣٤٨
األخرية جهود اآلونة ُبِذلت يف تلــــك التكنولوجيا، مشــــاريع من غفرية
تلخيص وميكن .٧٤ املشاريع إلدارة الســــليمة املمارســــات لتحديد مجَّة

يلي: فيما هذه املمارسات

االستثمار عملية - ٣ الشكل

.“United States”, in Management of Large Public Information Technology Projects: Case Studies (Paris, OECD, PUMA/SBO/RD [2001] 1) املصدر:

التقييم
تقييمك، على بناًء
الُنظم أَجنزت هل

توقعته؟ ما

الرقابة
حتقيق لضمان تفعل ماذا
املدرجة للمنافع املشاريع

اخلطة؟ يف

دينامية العملية

املعلومات تدفق

االختيار
أنك تعرف كيــف
املشروع اخترت

األفضل؟
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اإلدارة العليا؛ ِقَبل من االهتمام إبداء •
حتديد الوجهة؛ عند املخاطر الفعَّال حتليل •

املشاريع وتفضيل املجرَّبة غري الرائدة التكنولوجيات حتاشــــي •
الصغرية؛

وإدارا. املشاريع إعداد يف النهائيني املستعملني إشراك •
تكنولوجيا ملشــــاريع تفصيلية خطــــة إعداد أصبح لقــــد -٣٤٩
لضمان االنضباط الــــالزم اآلن اللتمــــاس شــــائعة ممارســــة املعلومــــات
من اآليت العائد حتليــــل املشــــروع خبطة واملراد املمارســــات. اتباع هذه
املخاطر، من التخفيــــف واســــتراتيجيات املخاطر وحتديد االســــتثمار،
وتوفري واســــع، نطاق على لتفادي الفشــــل اإلنشــــاء املعياري وضمان
النهاية. وحــــىت احلامسة املراحل يف واالســــتعراض لإلشــــراف يلزم مــــا
دون املعلومــــات لتكنولوجيــــا أي مشــــروع كبــــري تنفيــــذ ينبغــــي وال
ســــبيل على املتحدة، ويف الواليات اإلداريــــة. العملية هــــذه اســــتخدام
٦٢ - ١٠٣ القوانني العامة يف بالتفصيل العملية هذه ذكر يأيت املثال،
امليزنة واملشتريات فيما خيتص م تنظِّ اليت و١٠٤-١٠٦، ١٣ - و١٠٤
M-97-02 املذكرة فــــإن وعالوة على ذلك، املعلومات. بتكنولوجيــــا
كربى لعملية مراحل ثالث تبيِّن وامليزانية اإلدارة مكتب الصــــادرة عن

هي: املعلومات، تكنولوجيا مبشاريع املتعلقة والرقابة االستثمار
مدى وتقييم والعائــــد، املخاطــــر وتقييــــم (الفــــرز، االختيــــار •

الوكالة)؛ رسالة حتقيق املشروع على مساعدة
واألداء)؛ الزمين واجلدول التكاليف (رصد املراقبة •

فيما املستفادة والتعديالت والدروس (االســــتعراضات • التقييم
التنفيذ). بعد

مســــؤوًال إىل القبيل هذا من الذي اإلداري االنضبــــاط كان - ٣٥٠
من الواليــــات املتحدة أجنزته حكومة جناح مــــا فرص زيادة عــــن بعيد حــــد
اخلمس الســــنوات مدى على املعلومات تكنولوجيا جمال يف كربى مشــــاريع
مفيد النهج هذا أن آخرون رأى بينما فإنه ذلك، من الرغم وعلــــى املاضيــــة.
يعتمد عليها كبري أن اليت ميكن الوحيدة املؤكدة“ ”احلقيقة بأن القول ميكن

يلي: مبا تتسم اليت املتغرية، املعلومات تكنولوجيا هي بيئة اإلحصائيني
جمال يف خمتلفة جديــــدة ومنتجــــات قدرات اســــتمرار توافــــر •

تكنولوجيا املعلومات؛
تتحقق باهرة عن نتائج التسويق مؤسســــات تطلقها ادِّعاءات •

باستعمال منتجاا؛
أصبحوا الذين الداخليون املوظفــــون ا تأثري يقوم حمــــاوالت •
برعوا يف معيَّنــــة تكنولوجيات أو منتجات معيَّنــــة دعــــاة مــــن

أسرارها؛ وعرفوا استخدامها
املنتجات. أداء وحتسني التكاليف لتقليل املستمر الضغط •

مدى جنــــاح املنتجات أن نتابع للغايــــة الضــــروري من -٣٥١
وقد ”طريق مسدود“ إىل الوصول نتحاشى لكي األسواق التجارية يف

يوفِّرون كبار البائعني أن إذ السند. أو الراعي إىل يفتقر ُمنَتج لدينا بات
الطويل األجل يف للمنتجــــات والدعم االســــتقرار من مزيدًا يف العــــادة
إنتاج على يعتمــــدون الذين البائعني، صغــــار من العديد ينـــــزع بينمــــا
غمار أنشــــطة اقتصادية غالبًا خوض إىل املنتجات، من صغرية جمموعة
إلدارة راسخة عملية وحىت إذا كانت لديك التقلُّب. ســــريعة تكون ما
متطلبات لتحقيق املناسبة التكنولوجيات اختيار سيظل التكنولوجيات،

يلي: ل ما عامة، ُيفضَّ وبصفة التحديات. واحدًا من الرسالة
الناضجة“؛ ”غري أو اجلديدة حتاشي التكنولوجيات •

فعًال؛ املُنَتج استعملوا الذين اآلخرون حققها اليت النتائج تقييم •
هيــــكل تكنولوجيا مع متماشــــيًا املُنتَــــج كان مــــا إذا تقريــــر •

باملنظمة؛ املعلومات
سعر املُنَتج وأدائه. وتقييم الصلة بني املخاطر تقدير •

اجلديدة يف تقييم التكنولوجيــــات شــــديدة صعوبة مثــــة -٣٥٢
ومن تصبح نواتج شــــائعة، لكي توقيــــت نضجها حيث والناشــــئة من
الثمانينات من والشــــيوع. ففــــي هلــــذا النضج حتقيقها إمــــكان حيــــث
لتخزين التصوير املخصصــــة تكنولوجيــــات أن بــــدا العشــــرين، القرن
سوقية رئيسية النشــــوء كقوة وشك على كانت واســــترجاعها الوثائق
مبالغ املعلومات بتكنولوجيا عديدة خمتصة كربى شركات واستثمرت
األداء، حســــب يف التكنولوجيا تلك أخفقت وعندما ذلك. طائلــــة يف
يناضل يزال ذلك السوق الشــــركات كلها؛ وال هذه املتوقع خســــرت
التكنولوجيا. لتلك الســــوقية التوقعات معظم قدرته مما أيا يبلغ أن دون
العاملي على الصعيد احلاســــويب الوصول فإن ذلك، من النقيض وعلــــى
أي يتجاوز تكنولوجــــي انفجار مــــن به اقَتَرن ومــــا اإلنترنــــت بفضــــل
قوة على حيــــًا شــــاهدًا ميثالن ١٩٩٥ عام قبل موضوعــــة إســــقاطات

أواا. آن اليت التكنولوجيا
اآلخرين خربة نتعلم مــــن أن كربى أيضًا له فائــــدة ممــــا -٣٥٣
املفيد من يكون أن ميكن املثال، ســــبيل فعلى املماثلة. العملية بالقضايا
ألداء التكنولوجيا طوَّعت اليت األخرى البلدان نــــزور أن بعيد حــــٍد إىل
غالبًا يصعب أنه إّال ونتائجها. نتائجنــــا بني نقاِرن وأن مماثلة وظائــــف
بالتطبيقات خيتص بني منظمة وأخرى فيمــــا القائمــــة الفروق توضيــــح
اســــتعمال عند نضمــــن أن مبــــكان األمهيــــة ومــــن التشــــغيل. وبيئــــات
يف باملثل اســــتعماهلا إمكان املنظمات إحــــدى يف بنجاح التكنولوجيــــا
التنفيذ عند النجاح والفشــــل حاليت بني الفارق ولعل أخــــرى. منظمــــة

املغايرة. البيئة يف للتشغيل الالزمة التعديالت ِدقَّة فحص مرجعه
قبل األخطار، نقــــدِّر أن مبكان األمهية من فإن ٣٥٤- أخــــريًا،
املتوقع الســــعر بتحفُّظ، د، حندِّ وأن تكنولوجيا جديدة، تبــــين خنتــــار أن
ســــجل نتذكر أن أن الضرورة الضروري كل ومن األداء. إىل بالنســــبة
بد لذلك ال السوء؛ سيئ كل القبيل هذا من اليت التنفيذ عمليات نتائج
املعلومات تكنولوجيا مشــــروع خطة بأن مقتنعني املديرون يكــــون أن

ناجحة. تنفيذ استراتيجية عن شديد بوضوح تكشف مكتملة
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استنتاجات
والتطبيق املبتكر اإلداري االنضباط جيمع بــــني دقيق توازن عن عبارة اإلحصائي املكتب يف املعلومــــات لتكنولوجيــــا الفعَّالــــة اإلدارة
تقلل أن ميكن التالية أن املمارسات املشاريع هذه يف الفشل نسبة ارتفاع من املستفادة بيَّنت اخلربة وقد متطورة. جديدة لتكنولوجيات

كبرية: بدرجة املخاطر
اإلدارة العليا؛ ِقَبل من االهتمام إبداء •

حتديد الوجهة؛ عند فعَّالة املخاطر بصورة حتليل •
املشاريع الصغرية؛ وتفضيل املجرَّبة، غري الرائدة التكنولوجيات حتاشي •

وإدارا. املشاريع وضع يف املستعملني النهائيني إشراك •
استراتيجية هو اإلحصائي املكتب رسالة إلجناز األجل الطويلة االســــتراتيجية به تدي أفضل مرشــــد يكون قد ذلك، إىل وباإلضافة

خارجية جهات توفرها اليت التقنية املهارات مقابل املكتب اليت بداخل التقنية املهارات إلدارة إداري ومنوذج مدروسة تنظيمية

“United States”, in Management of Large Public Information Technology Projects: Case Studies (Paris, Organization for Economic Co-operation and ٧٤

.Development, PUMA/SBO/RD [2001] 1)

احلاشية
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غري املادية األصول  - ثامنًا

اليت املكتــــب اإلحصائي أصول الثامن الفصــــل يتنــــاول - ٣٥٥
ومنـزلته، وسياســــاته وتقاليــــده، قوانينه يف املتمثلة املوظفــــني، خبــــالف
املكتب سياسات الفصل هذا كما يتناول اجلمهور. أعني يف ومصداقيته

ومسمياته. عمله وُأطر وسجالته

خامت اجلودة - ألف
جودا. تفعله خبامت ما اإلحصائية ختتم الوكالة أن بد ال -٣٥٦
٣ ألف - اخلامت (انظر الفرع ذا من االعتراف بد ال حيدث هذا، ولكي
ينتج يواجهه من الذي للحــــال وهذا احلال مشــــابه الثاين). الفصل من
حبيث املنافســــة املنتجات عن ُمنَتَجه مييِّز أن ويود للتســــويق قابًال ُمنَتجًا
بسالمة مرتبط الفوري التعرف أن بافتراض فورًا، التعرف عليه يسهل
الوكاالت أن احلالتــــني بني والفارق واملتانة. الصيانــــة وحســــن الصنع
األرقام وأن األرقام، إلنتاج حمَتِكرة قليلة، باســــتثناءات ُتعّد، اإلحصائية
عملية جمانًا؛ وأن ــــرة للجمهــــور ُميسَّ األقل) على (التجميعــــات العامة

تكرارها. عن املستعملني غالبية تعجز عملية هي اإلحصائي اإلنتاج
االعتراف هــــو الســــوق يف اإلحصائية الوكالة رصيــــد -٣٥٧
الوكالة تبدو أن بد ال بامسها. ولذلك، املقَتِرن الســــمعة وطيب بامسها
اليت ختوِّهلا اقتحام القانونية للمــــربرات حائزة باعتبارها الناس يف أعــــني
اليت وخالفهــــا، وللنـزاهة االقتصادية واملؤسســــات األفراد خصوصيــــة
االنفرادية للمعلومات الظــــروف من ظرف أي يف إفشــــائها دون حتول
يكفل الذي ولالختصاص بأنشــــطتها؛ االضطالع أثناء يف اليت جتمعها
املمكنة التقديرات أفضــــل الســــتخالص املعلومات تلك اســــتعمال هلا
تكون يكفل أن الذي باملســــؤولية ولإلحساس التجميعية؛ للقياســــات
اخلصائص عمومًا. وهذه وللجمهور للحكومة مفيدة القياســــات تلك
من ووجود قدر الوكالة صورة احترام ومن بالنفس االعتداد مــــن تنبع
القانونية احلدود يف يكون أن الوكالة لعمل يكفي القانوين االختصاص

متامًا.
بــــد أن ال اإلحصائيــــة، الوكالــــة شــــؤون إدارة عنــــد -٣٥٨
الوكاالت بل إن موظفيها. صفوف املوقف يف هذا شــــيوع نســــتهدف
أن اجلماهريية، صورا على على احلفاظ منها حرصًا تود، قد الكربى
تقارير تلك واستعراض اإلعالم بوسائط لالتصال خمصصة إدارة تنشئ

الوسائط.

القانون قوة - باء
اإلحصائية للوكالة الطيبة ضــــروري وجود الصورة إن - ٣٥٩
معظم األحيان حد ذاته. ففي يف كاٍف غري ولكنه وظائفها، تؤدي كي

مستمر، حنو على بل فقط واحدة مرة ليس تطالب الوكالة اإلحصائية،
لطلباا يستجيبوا انتهاكها خلصوصيتهم وبأن يف املجيبون يتسامح بأن
قبيل (من خاصــــة تريد وكاالت املعلومــــات. وعندما بتقــــدمي اخلاصــــة
الثمن تدفع اإلمكانية فإا بنفس التمتــــع بالتســــويق) القائمة الوكاالت
التعاون هذا ويكون املجيبني، تعاون مقابل أخرى مكافأة أية م تقــــدِّ أو
ولكي اإلحصائية مقبوًال. الــــوكاالت تعتربه مما مســــتوى أقل يف عادة
فإا للمعلومات، التماسها تفســــريًا لدواعي احلكومية الوكاالت م تقدِّ
مســــبَّقًا يفترض ولكن هذا واملجتمع، احلكومة أداء عادة بكفاءة حتتج

قانوين. أساس وجود
بوضــــوح دواعــــي اقتضــــاء القانــــون د حيــــدِّ أن ينبغــــي -٣٦٠
الوكاالت اليت تقدمها الضمانــــات ونوع املعلومات، من معيَّنة فئــــات
ونوع اإلفرادية، الســــجالت ا حتمي اليت الطريقة بشــــأن اإلحصائيــــة
املعلومات ال يقدمون الذيــــن املجيبني على ُتفــــَرض قد اليت العقوبــــات
على عشــــر لالطالع الوقت املناســــب (انظر الفصل الثاين الصادقــــة يف

للمجيبني). عادة م يقدَّ الذي احلماية لنوع أوىف حبث
يلزمها اإلحصائية فإن الوكالة أعاله، املبيَّن النحو علــــى -٣٦١
الطيبة، السليم والصورة األســــاس القانوين من كًال لديها أن تضمن أن

السواء. على واملستعملني لدى املجيبني

السياسات - جيم
عدد من يف النظــــر اإلحصائية إىل الوكالــــة قــــد حتتــــاج -٣٦٢
يف جييب الذي مــــن ذلك: مثال أصوهلــــا: باســــتعمال املتعلقة املســــائل
الوزراء؟ رئيس مكتب من على مكاملة هاتفية واردة الوكالة اإلحصائية
ألسعار الرقم القياسي إعالن يوم بالصحافة االلتقاء عن املســــؤول ومن
الوكالة داخل حبثًا ُيجري ألكادميي الســــماح ينبغي وهل االســــتهالك؟

ُمغفلة؟ أن تكون اجلزئية، شريطة البيانات على يطلع بأن
ال تلقى القبيل، هــــذا من تســــاؤالت طرح بينمــــا يكثر -٣٦٣
إجابات تلقى قــــد أو متســــقة إجابات الدوام علــــى التســــاؤالت هذه
فعلية بأية حال. حبكم وجود سياسة وليس حبكم العادة تصدر متســــقة
يف وُجمعت املختلفة املمارسات والتقاليد ُدوِّنت األحيان بعض ولكن يف
تقدمي مها هدفان، العادة يف وهلذا اإلجراء العامة. واحد للسياســــة دليل
ذلك أثناء يف والقيام االتســــاق؛ درجة يزيد من قياســــية مما ممارســــات

هذه املمارسات وسالمتها. صواب مدى ببحث
بوجودها املوظفــــني وتوعيــــة السياســــات هــــذه صون -٣٦٤
العادة يف كريهة تــــؤدي مهمة متثِّل أمــــور كلها االمتثــــال هلا وضمــــان
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يقوم هناك من كان (إذا ا القائــــم الربودة بني شــــديدة عالقة قيام إىل
السياســــات عدم إنفاذ حالة يف أنه إّال املنظمة. العاملني يف وســــائر ا)
إمكانية أية يضعــــف مما القدمية، إىل العادات الــــوكاالت تلجــــأ فرادى
ينبغي املســــؤولية هذه أن ذلك على ويترتب أو االتســــاق. لالســــتمرار
بعد املوظفني كبار مع يناِقش األمر مســــؤول موثوق به، إىل ُتســــند أن
الوكالة يف األمور مواكبة جمريات يتسىن هلم لكي مناسبة زمنية فواصل

الضرورة. عند السياسات تنقيح وضمان

ميكن ال بصــــورة والشــــواغل تتطور املصاحل ملــــا كانت -٣٦٥
من خمزونًا أن حتفــــظ الوكالة اإلحصائية الضروري من ا، فإن التنبــــؤ
حٍد إىل ل وُيفضَّ من املواضيــــع. كبرية طائفة بشــــأن املتاحة املعلومــــات
تشــــمل عندما تكفل، وأن املعلومات، أن تكفل الوكالــــة ترابط بعيــــد
املجتمع نفس أنه نظريــــًا ُيفَتَرض ملا خمتلفة خصائص تلــــك املعلومــــات
بنفس الطريقة. وُمقاســــًا دًا ُمحدَّ املجتمع ذلك يكون اإلحصائــــي، أن
مع األعمال شــــركات تكوين صــــايف حتليل فإن املثــــال، ســــبيل وعلى
املجتمع اإلحصائي نفــــس على تنطبق الصناعــــة إحصــــاءات إدراك أن
تتبدد فبينما خمتلــــف. لنطاق مؤقتة تعديالت إجــــراء من أفضــــل كثريًا
أو البيانات تظهــــره ما شــــرح حناول احلالــــة األخرية وحنن اجلهــــود يف
احلالة يف ميضي التحليل قــــد التغايرات اإلحصائية، برغم تظهره ال مــــا
األذهان أّال يغيب عن ينبغــــي أنــــه عراقيــــل. إّال أو دون جهــــود األوىل
من التكامل النوع هلــــذا الالزمة األدوات اخلاصة وصيانــــة تصميــــم أن
اإلنتاج عملية من عناصر عنصرًا آخــــر ذلك على الرغم من يشــــكالن
وتعرض التنظيميــــة. مــــن التأثريات اخلاصة جمموعتــــه اإلحصائــــي، له
للتكامل. كأدوات األدوات ُتســــتخَدم من طائفة أدناه الواردة الفروع
نفسها وظائف الوكالة وتكامل املعلومات حتقق تكامل أا يعين وهذا

الوكالة. وظائف تكامل أو تكامل املعلومات أيا من حتقق أو

السجالت - دال
فرعًا خاصًا عشــــر) الثالث الفصل ) ١٩٨٠ دليل ُيفِرد -٣٦٦
شركات األعمال، على سجالت خاص التشديد بوجه مع للسجالت،

تنظيم يف الســــجالت املناســــب هلذه باملوقع املتعلقة املعلومات ولكــــن
حمدودة. ُتعَتَبر اإلحصائية الوكالة

ففي نستكشــــف أســــباب ذلك: أن العســــري من ليــــس - ٣٦٧
عملية يف األعمــــال شــــركات ســــجالت كان إدخال األحيان بعــــض
من جمموعتني أمكن حتقيق ذلك بفضــــل وقــــد جديدة. بدعة اإلنتــــاج
على الوكاالت اإلحصائية بعض حصول (أ) يلي: فيما متثلتا الظــــروف
احلالة هذه (يف حموَســــب إدارية معلومات خمزون الوصول إىل إمكانيــــة
اكتشفت (ب) الضريبية)؛ الســــجالت من املعلومات ُمســــتَمدًة كانت
جتهيز أعمال إلجناز استعماله احلاسوب ميكن أن اإلحصائية الوكاالت
الســــكان، تعداد أو الدولية التجارة إحصاءات خبالف أخرى ضخمــــة

البيانات. قواعد تقنيات إلدخال ذلك نتيجة حدث كبري حٍد وإىل
لدى يكون بد أن بأنه ال القائلة اليوم، شــــاعت الفكرة - ٣٦٨
األسر لعناوين وسجل األعمال، ســــجل لشــــركات اإلحصائية الوكالة
من عدد لديها يكون وميكن أن بل األماكن، برموز وفهرس املعيشــــية،
العابرة السفن سجل أو املزارع سجل (من قبيل املتخصصة السجالت
هذا من اليت الســــجالت حمتويات بيان يلزم ال ولذلك، للمحيطــــات).
يف كيفية ننظر أن الضروري من أنه إّال إليها. احلاجة دواعي القبيل أو

الوكالة. يف موضعها يكون أن ينبغي إدارا وأين
وإحداها الصــــدد. هذا يف خمتلفة نظــــر وجهات ٣٦٩- هنــــاك
املوجودة الشعبة يكون يف األعمال ينبغي أن شركات ســــجل إن تقول
األســــر عناوين ســــجل وأن االقتصادي باإلحصاء واملكلَّفة الوكالة يف
االجتماعي. باإلحصاء اُملكلَّف الوكالة جزء يف يوجد أن ينبغي املعيشية
من املتخصصــــة يديــــر الســــجالت أن ينبغــــي النظريــــة، هلــــذه ووفقــــًا
املزارع ســــجل يوجد أن غريهم (مثال ذلك من أكثر منها يســــتفيدون
البحري النقل إحصاء لدى الســــفن وســــجل الزراعي، اإلحصاء لدى
لدى الســــجالت يرى وضع آخر رأي اخلارجيــــة). وهناك والتجــــارة
وجودها أن ميكن تبيُّن اإلحصائية، حيث الوكالة داخل وحدة مركزية
وعيوا، ميزاا الطريقتني ولكل مــــن بأســــرها. الوكالة مصلحة حيقق

امليزات والعيوب مقدمًا. تلك نعرف أن وينبغي

املدوَّنة السياسات منافع - ١٢ املربع
موضع اإلحصائية الوكالة تكون قد للموظفني، عاٍل دوران معدل وجود حاالت ففي مفيدة. آثار السياسات عدة مدوَّنة لوجود إن
على مبكرًا االطالع أو من رســــوم اخلدمات، قبيل اإلعفاء تنازالت خاصة، من تريد الــــيت اخلارجية ِقَبل املنظمات من ضغــــط مســــتمر
رفض يف إليها ُيسَتَند وثائق مناسبة مل توجد وإذا العادية. الظروف يف سرِّية تعَتَبر مواد االطالع على أو اجلديدة، اإلحصائية املعلومات
على وعالوة املناسبة. غري الطلبات إزاء املؤسسة عمومًا مقاومة ستضعف متسقة غري فعل سابقة ردود هناك الطلبات وكانت هذه مثل
معيَّنة اســــتعرضت حالة قد أا تظهر الوكالة أن اســــتطاعت إذا كثريًا يقل ســــليب مبظهر الظهور يصاحب الذي االرتياح عدم فإن ذلك،
ا. املوصى التوجيهية باملبادئ موظفيها كافة إملام بضماا حازمًا، موقفًا بشأن املسألة للعمل واختذت أســــلوب بشــــأن قرارها واختذت
أمر أيضًا إنه بل املعلنة بالسياســــة التمســــك على يقتصر ال األمر تظهر أن أن أمكنها إذا ذلك من أكثر الوكالة قد يتعزز موقف إن بل
إذا كثريًا تتعزز للوكالة اجلماهريية الصورة فإن وأخريًا، مماثلة. اســــتنتاجات إىل العامل أحناء شــــىت يف بشــــأنه الوكاالت األخرى توصلت

بشأا اجلدال. ثار اليت املعيَّنة املسألة تتناول مكتوبة سياسات هناك أن يبيِّن أن بامسها املتحدث استطاع
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شركات بإحصاءات املكلَّفة الشــــعبة أن جدًال لنفترض -٣٧٠
منها كل وحدات، عشــــر من تتألف األعمال أو اإلحصاء االقتصادي
أو التشييد، أو التعدين، أو التحويلية، الصناعة قبيل (من بصناعة مكلَّف
التصدير، نفقات قبيل (من اإلنفاق من بنوع اخلدمــــات االقتصادية) أو
القرار يتوقف كبري، حد وإىل رأس املال، أو االســــتهالك). تكويــــن أو
أصوهلا من أصًال باعتباره قلب املنظمة صميم يف بوضع السجل املتعلق
ولذلك فإنه التنظيمية، الثقافــــة على االقتصادي اإلحصاء شــــعبة يف أو
السجل استعمال إذا أردنا إّال أننا املنشــــور. حبث هذا عن نطاق خيرج

يلي: ما مراعاة املهم من تكاملية يصبح كأداة
وحدة خدمات؛ يف السجالت وضع وجوب •

حمتويات أن ُتعدِّل وحيدة مســــتعِمَلة منظمة أي حق من ليس •
السجل؛

عن املطاف ايــــة يف املســــؤولة هي للســــجل الوديعة اجلهــــة •
تعريــــف الوحدة التصنيــــف، وعــــن مهــــام وعــــن ســــالمته،

اإلحصائية.
بأسرها، للوكالة مملوكة الســــجالت أصوًال ُتعَتَبر عندما -٣٧١
جملس على هذه الســــجالت من ألي كل وديع يعتمد عادة أن ُيفضل
أن وينبغي اهلرمي. التدرج يف تعلوه اجلهات اليت على جمرد ال داخلي،
املنظمات (أي بالتزويد القائمة املنظمات من كًال املجلس تكوين يشمل
الضمان ومعلومات الضريبية املعلومات واستعمال احتياز عن املسؤولة
مسوحها تستند اليت املنظمات (كافة املستعِمَلة واملنظمات االجتماعي)

السجالت). على القائمة الوكالة ملفات إىل

القومية احلسابات نظام - هاء
متكاملة] [جمموعة القومية واملوازين احلسابات [نظام] ”ميثل
البيانات أهــــم على املنطبقة القياســــية املفاهيم والتصنيفــــات مــــن
تترابط مفاهيمها كافة بأن تتسم لإلحصاء االقتصادي اليت الكربى
تلك احلســــابات .... ومتثل للعالقــــات التعريفية نظــــام نطــــاق يف
ــــر ييسِّ الذي األمر اإلحصائيات، إلعداد مفيــــدًا واملوازيــــن إطارًا
.... َكمِّي منظور األولويات من وحتديد الفجوات على التعــــرُّف
اإلحصائي املكتب التكاملية يف اُألطر هذه ُتعد أن مليزة كربى وإا
التنســــيق هيئة يف أو مركزي إحصائي وطين التابع جلهاز املركزي
إىل ُيســــَند أن وينبغي مركــــزي .... إحصائــــي ال جلهــــاز التابعــــة
القومية واُألطر واملوازين احلسابات إعداد عن املسؤولة الوحدات
بتحســــني خيتص فيما األمهية شــــديد واجــــب املماثلــــة التكامليــــة

.“٧٥ وتكاملها البيانات
القومية أشد أمهية للحســــابات املركزي الدور بات لقد -٣٧٢
نقاط حتديد يف بات استعماهلا كما املعاصرة، اإلحصائية الوكاالت يف
وضوحًا أكثر اإلحصاءات األساســــية يف املوجودة والثغرات الضعــــف
أخرى تكاملية أداة هناك وليست .٧٦ النظام من ١٩٩٣ طبعة نشر بعد
الواســــع القبول هذا مبثل حتظى والدميغرافية االجتماعيــــة لإلحصــــاءات

هذه القوة. ومبثل النطاق
متخصصة مهــــارات احلســــابات القومية إدارة تقتضــــي -٣٧٣
ذلك، على وعالوة الرئيســــيني. املســــتعملني مع الصالت أوثق وإقامة
حبالة املتعلقــــة إنتــــاج البيانــــات احلســــابات االقتصاديــــة دور يتجــــاوز
تقدير من مهمة يتجزأ ال جزء ومثة منتظمة. زمنية فواصل االقتصاد يف
هي تتصل بذلك، مهمة يف يتمثل الكلي العامة لالقتصــــاد التجميعــــات
املناظرة. األساسية االقتصادية اإلحصاءات وتنظيم املخزون جرد مهمة
عن باملسؤولية وكالة متخصصة تنفرد فيها اليت احلاالت إىل وبالنســــبة
تكون - املركزي باملصرف األحباث إدارة مثــــل - القومية احلســــابات

اإلحصائي. النظام توجيه املركزي يف الدور صاحبة الوكالة تلك
الوحدة املســــؤولة تكون التنظيمية النمــــاذج يف بعــــض -٣٧٤
باإلحصاءات املكلَّفة نظريا عن منفصلة القومية احلســــابات إعداد عن
مسؤولني املوظفون عندما يكون احلالة، هذه ويف األساسية. االقتصادية
الضعف نقاط الفجوات وتبيُّن حتديد يصعب كثريًا خمتلفني رؤساء أمام

عامة. بصفة القيادة وممارسة

مركزيًا ومراقبتها االستبيانات استعراض  - واو
ضروري أمر مركزيًا ومراقبتها االســــتبيانات استعراض ”إن
بالوكالة املواضيعية الُشعب تكون أن كقاعدة، للتكامل. وينبغي،
تعمل بالتعاون وأن االستبيانات حمتويات مســــؤولة عن اإلحصائية
املنهجية عن املسؤولة الوحدات ال ســــيما الوحدات الوظيفية، مع
أي اســــتعمال وقبــــل البيانــــات .... وجتهيــــز املســــوح وتصميــــم
فيما معيَّنة متطلبات تلبية مركزية سلطة تكفل أن ينبغي اســــتبيان،
املراجعة، ومتطلبات البيانات بكفــــاءة، وجتهيز بالتكامل، خيتــــص
أن آخر، شيء أي قبل بد، وال مقدمي البيانات. جتاه وااللتزامات
لكي املقررة املعايري تطابق املستعملة املفاهيم والتصنيفات أن يتقرر

.“٧٧ التكامل ر يتيسَّ
مثلما كانت احلقيقة تعبِّر عن تزال ال العبارات إن هذه -٣٧٥
ينبغي، ضمانًا ذلك، على وعالوة مرة. ألول ُكِتبت عنها عندما تعبِّــــر
بلغة االستبيانات صياغة الوكالة اإلحصائية تكفل التكامل، أن لتيســــري
أخطاء ممكن حٍد أدىن إىل بالتــــايل فهمها، وتقلل املجيبني يســــهل على
متثل متخصصة إنشاء وحدة الكبرية الوكاالت يف وميكن االســــتجابة.
للبحوث املعرفية جهودهــــا كل وتكرِّس الوكالة، صعيــــد على خدمــــة
املخصصة الوحدة ذلك، فإن على بكفاءة. وعالوة االستبيانات وإعداد
العادل التوزيع إلجراء دراسات بشأن األنسب هي تكون هلذه املسائل

االستجابة. لعبء

والتصنيفات املسميات - زاي
جماالت عدة على املطبَّقة والتصنيفــــات مل تكن املفاهيم ”مــــا
ميكن ال مترابط منطقي إطار نظام يف دة موحَّ مواضيعية إحصائيــــة
إىل املســــتعملني احتياج تليب بطريقة اإلحصائيــــة البيانات تنظيــــم
خمتلفة ميادين من املستَمدة املتوافقة املعلومات أو عة البيانات املجمَّ
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قبيل من اليت املواضيــــع، ملختلف القياســــية .... وتلــــزم التعاريف
واحليازات والصناعة، واألجور املقبوضة، واألمية، احلضر، سكان
للتعاريف القياسية العام واالســــتعمال ذلك .... إىل وما الزراعية،
نفس املوضوع .... إىل تشري البيانات اليت لتوافق خمتلف أساســــي
بالقبول العام حتظــــى أن هلا يراد اليت باملعايري خيتــــص فيما وينبغــــي
واللجان بعينه. ميدان كل يف األخصائيني مع بالتشــــاور تصاغ أن
مبسؤولية ُيعَهد أن وينبغي .... العمل. هلذا أنســــب أداة هي الفنية
وجود من ال بد أنــــه املواضيعية؛ إّال الُشــــَعب رؤســــاء إىل التنفيــــذ
التنفيذ توحيد ويقتضي .... التنفيذ تراقب منفصلة مركزية وحدة
اســــتمرار بينها الترابط على واحلفاظ التصنيفات خمتلف واســــتيفاء
األمر وهلذا مقدمي البيانات ومســــتعمليها. مع االهتمام والتفاوض
وتنمية تغيريات ســــريعة تشــــهد اليت يف البلــــدان الشــــديدة أمهيتــــه

.“٧٨ سريعة اقتصادية
الدليل طبعة دة يف املحــــدَّ التنظيمية العناصــــر وال تــــزال -٣٧٦
من تتألف وهي الفعَّــــال. للتنســــيق اليوم الزمة ١٩٨٠ عام الصــــادرة
لضمان تنفيذها ومراقبــــة املعايري وضــــع مبهمة مركزيــــة مكلفة وحــــدة
وأوجه الغموض الصعوبات وجلنة فنية تزيــــل النظام؛ داخل التماســــك
ومورِّديها البيانات مستعملي فهم تكفل تفاوض وآلية للتنفيذ؛ املعرقلة
اشــــتراط يتطلب اخلربة املعاصرة، ضوء وعلــــى كامًال. فهمًا للمعيــــار
أن إذ االهتمــــام. من مزيــــدًا الدويل علــــى الصعيد للمقارنــــة القابليــــة
احلرة، التجارة ومناطق اجلمركيــــة، واالحتادات السياســــية، االحتادات
البيانات عن التعبري كلها تتطلب اخلارجــــي لالســــتثمار العاملي والطابع
االقتصادية) االجتماعية - اإلحصائيــــة البيانات ســــيما (ال اإلحصائيــــة
للمقارنة قابلــــة معايري اســــتعمال عدم أن نعترب وينبغــــي اللغــــة. بنفــــس
فإن وباملثل، اإلحصائــــي. اجلهاز تنظيم عيبــــًا يف الدويل الصعيد علــــى
واملسميات للتصنيفات تنسيق فعَّال إلحداث الالزمة التنظيمية العناصر
على ُيعَتمد قابلية ما ُتَكلَّف بضمان شــــعبة تشــــمل أن ينبغي واملفاهيم

البلدان األخرى. تعتمده مبا الوطين للمقارنة الصعيد

املالية الشؤون - حاء
لكي املالية بالشــــؤون مكلَّفة وحدة تلزم أنه الواضح من -٣٧٧
ينبغي وال اإلحصائيــــة. الوكالة يف الواجــــب النحو على العمــــل يســــري
تكون لكي بل الدفاتر، مسك فحسب عن مسؤولة تكون لكي إقامتها
على مرات عديدة العليا لإلدارة املالية املشورة (تلزم حتليلية وحدة أيضًا
تشريعية جهة باملؤسسة أن تكون قانونية (ينبغي الســــنة) ووحدة مدار

.٧٩ النفقات) مقبولية مدى حتديد على قادرة

وظيفة املالية الشــــؤون عن املســــؤولة اإلدارية للوحــــدة -٣٧٨
واملصروفات، املقبوضات فيه ُتقيِّد قيد اإلمساك بدفتر يف تتمثل طبيعية
املعامالت تســــجيل ائتمان. وجيري صــــورة نقدية أو يف ســــواء كانت
شأا من وبطريقة التشــــريع املحلي، به يقضي ما وشــــرحها حســــبما
احلســــابات مبراجعة املختصة احلكومية األجهزة برضا النتائج حتظى أن

بالتفتيش. تقوم عندما
تتمثل املالية، الشــــؤون وحدة لرئيس واضحة مثة وظيفة -٣٧٩
قانونية. تكليفات صدرت ا اليت املصروفات بشأن توصيات تقدمي يف
األهم لتقدمي املصدر املالية هو الشــــؤون يكون مدير ذلك، وإضافة إىل
قد معقولة، بدت وإن اليت، املقَترحة باملصروفات خيتص املشــــورة فيما

االشتراطات القانونية. بكل تفي ال
يتعيَّن العــــادة حاالت يف الوكاالت اإلحصائية تواِجــــه - ٣٨٠
األوان، اإلنفــــاق قبل تقليل الــــكايف، املايل ر التبصُّ لعــــدم فيهــــا، نظرًا
احلال هو وهــــذا املباغتة. االقتطاعات هــــذه آثار عــــن النظر بصــــرف
مايل، قبيل اية اســــتعراض املالية، اإلدارة رئيس يدرك عمومــــًا عندما
على فورًا اإلقدام دون تلبية التزامات معيَّنة املمكــــن من يكون لن أنــــه

ما. تضحية
إدارة علـــى القائمون جيـــد أيضـــًا األحيـــان بعـــض يف -٣٨١
املايل اية االســـتعراض يف حبوزا يزال ال الوكالة أن املالية الشـــؤون
دون املرء يبحث احلالة، قـــد هذه مثل ويف مواردها. مـــن كبري قـــدر
أن الشـــكوك. إّال يثري كي ال املوارد، إلنفاق تلك طريقة رويـــة عـــن
اليت املتعجلة التدابري من ضررًا أكثر يكون أن ميكن العشوائي اإلنفاق
وإىل إهدار سيئة إدارية قرارات إىل يؤدي مما تقليل اإلنفاق، تستهدف

العام. املال
إشعار إىل اإلحصائيني حيتاج كبري أن ذلك على ٣٨٢- يترتب
مبكرة تدابري تتخذ مل واملوارد ما النفقات بني بالفجوات املتوقعة مبكر
تتوافر أن جيب االحتياج، ذلك ولتلبية سليم. حتذير إىل فعًال باالستناد
مثل لتوفري الزمة حتليلية وقدرة معلومات قاعــــدة املالية اإلدارة لوحــــدة

اإلشعار. هذا
قاعدة تنظيــــم فإن الوكالــــة، حجم ِصغــــر كان مهمــــا -٣٨٣
كل من ِقَبل املعاونة يقتضي التقديرات املوثوقة لتوفري الالزمة املعلومات
الوكالة تشيع يف أن ينبغي اإلدارية. ولذلك، املسؤوليات يتحملون من
املتعلقة التقريبية العملية األفكار تقدير ويف املايل التنبؤ يف االشتراك عادة
املالية اإلدارة نوعيــــة أن املكاتب مــــن يف عدد لوحظ وقــــد باإلنفــــاق.

املساءلة. وأيلولة املسؤولية بتفويض كثريًا تتحسن
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استنتاجات
والعناوين، األمساء وقوائــــم التصنيفات، يتمثل يف غــــري مادي بعضها اإلنتاجية، األصول من عدد علــــى اإلحصائية الوكالــــة تعتمــــد
لعمليات الكفاءة هو حتقيق احلواسيب، قبيل من اليت األصول، بعض من واملستهدف السليم. اإلجراء حتدد اليت والسياسات واملنهجيات،
أهم أن إّال األخرى. البيانات وقواعد القومية احلسابات قبيل من اليت الوكالة منتجات تكامل لتعزيز اآلخر البعض أنشئ بينما الوكالة،

معرفية. قاعدة من ميثلونه وما ا الذين يعملون الناس اإلحصائية هي أصول الوكالة
يف عامل أهم البشرية إدارة املوارد يف النجاح يكون قد ولذلك، ممكنة. حالة أفضل الوكالة يف أصول كافة على اإلبقاء املهم ومن
الصعيد النظري من كل على مستمرة إىل صيانة األخرى هي حتتاج األخرى املادية املادية وغري األصول أن إحصائية. إّال وكالة أي أداء
فضًال والتنظيم الفعَّال، السليمة اإلدارة ذلك، تلزم ولتحقيق األوان. حيني االستبدال عندما إىل التنفيذي، وحتتاج والصعيد التقين والصعيد

ذلك. حالتها تتطلب عندما األصول لتجديد الالزمة والفكرية، االحتياطات، املالية عن

.1980 Handbook, p. 68 ٧٥

Commission of the European Communities, International Monetary ٧٦

Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development,
United Nations and World Bank, System of National Accounts 1993

.(United Nations publication, Sales No. E.94.XVII.4)

.1980 Handbook, p. 67 ٧٧

.pp.67-68 نفسه، املرجع ٧٨

العامة اخلدمة قانون أن إذ املســــألة. هذه يف خيار يوجد البلــــدان ال من عــــدد يف ٧٩

وقانونية مالية مهامًا إليها هذا القبيل وُيسند وحدة من وجود يتطلب البلدان تلك من بكل
معّينة.

احلواشي
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األساسية الوظائف - ألف
إذا ما هي ُتطَرح أن ينبغي اليت اهلامة األســــئلة أحد ٣٨٤- لعل
جمموعة هناك هل اإلحصائي الوطين. املكتب جوهر ممكنًا حتديد كان
حقه إبطال إىل هلا املكتب أداء عدم يفضي لالختصار قابلة وظائف غري
اإلحصائي للمكتب الوطين“؟ وهل اإلحصائي ”املكتب أن ُيسمى يف
مبصداقية دون مســــاس اخلاص القطاع أن يؤديها ميكن وظائف الوطين
سيتناوهلا هذه أسئلة املهام؟ تلك هي وما وسالمته، احلكومي اإلحصاء
يف النظر يستهدف مسعى أي إىل بالنسبة أساسية وهي التاسع، الفصل

واإلدارة. التنظيم مسأليت
اإلحصائي املكتب إىل عامة بصفة ُتســــَند اليت الوظائف -٣٨٥

تشمل ما يلي:
التخطيط؛ •

التنفيذ والتجهيز؛ •
التحليل؛ •
التعميم؛ •

القياسي. والتوحيد التنسيق •
مدى إمكان الوظائف لتحديد هذه كل من وســــيجري استعراض
منها أي تنفيذ املمكن كان من جبهات خارجية، إذا أدائها باالســــتعانة

الطريقة. ذه
التخطيط - ١

مبســــألة معلومات تتعلق طلــــب حتويل هــــو التخطيــــط - ٣٨٦
خطوات سلســــلة إىل آخر نوع من معلومات أو طلــــب عامة سياســــة
دة املتعلقة املحدَّ املعامل حــــدود املعلومات املرغوبة يف إتاحة ُتســــفر عن
موضوعة نفســــها الفعلية اخلطة كانت ورمبا واجلودة وامليزانية. بالزمن
ُتستخدم، النماذج اليت قرارات بشــــأن يشــــمل وهذا احلكومة. خارج
أن إّال والشــــمول. طبقات، إىل والتقســــيم الزائدة، واســــتخدام املعاينة
اإلحصائية الوكالــــة فبوصفها هنــــا. أصيًال دورًا اإلحصائيــــة للوكالــــة
لكي املهنية بالنـزاهة تشــــتهر وأن باملصداقية تتمتــــع أن ال بــــد الوطنيــــة
من أو مجاعة حــــزب أو سياســــي حماباة ألي اخلطة دون تكفــــل وضع
تســــتند خليارات تلك اخلطة خضوع اخلاصة، وتكفل املصاحل مجاعات
اخلاص القطاع فإن املثال، سبيل وعلى وحدها. املهنية أرقى املعايري إىل
خربة إّال أن خطة املســــح. تفاصيل البلــــدان بعض يف ينفِّذ الــــذي هــــو
ثقة اجلمهور لكســــب الزمتان ومكانتها الوطنيــــة اإلحصائية الوكالــــة

البيانات. مجع يف

والتجهيز التنفيذ - ٢
ِرد بتنفيذ مشاريع مجع مطَّ اخلاص على حنو القطاع يقوم -٣٨٧
فإن احلال، وبطبيعة النامية. والبلدان النمو املتقدمة البلدان البيانــــات يف
بتنفيذ الغالب، يف تضطلع وال تزال تضطلع، الدولية كانت الــــوكاالت
و/أو واملسوح التعدادات، يف املتمثلة - البيانات مجع أنشــــطة ومعاجلة
التخطيط، وظيفة إىل بالنســــبة احلال هو اإلداريــــة. ومثلما الســــجالت
تنفذها الوكالة بأن يلزمنــــا متأصل شــــيء التنفيذ وظيفة يف هناك ليــــس
تنطوي التخطيط شــــأن شــــأا الوظيفة هذه أن إّال الوطنية. اإلحصائية
خارج جلهات منحه ميكن ال للمكتــــب اإلحصائي، رئيســــي دور على
عملية الوطــــين تنفيذ املكتب اإلحصائي يكفــــل أن بــــد احلكومــــة. وال
على القرارات واختــــاذ الســــرِّية، يكفل وأن حتيُّز، دون البيانــــات مجــــع
خارج هم من من شأن التقليل بذلك يراد وال فحســــب. أســــس مهنية
داخل ملــــن هم حمدد دور بوجــــود القائل تعزيز املبــــدأ بــــل احلكومــــة،

اجلمهور. ثقة على احلفاظ يف يتمثل احلكومة،
مسألة يف الوقت بعض املهم النظر من هذه النقطة، عند -٣٨٨
يقم املكتــــب اإلحصائي مل إذا احلفاظ عليهــــا ميكــــن وكيف الســــرِّية
مبادئ أهم وأحــــد البيانات. ومعاجلة أنشــــطة مجع بتنفيــــذ احلكومــــي
ســــرِّية واحلفاظ على اخلصوصية احترام ضرورة هو اإلحصــــاء الرمسي
ضمان اإلحصائــــي هي ووظيفــــة املكتب للتحــــدُّد. البيانــــات القابلــــة
اإلحصائي املكتب يتحكم مل لــــو ميكن إجنازه حىت هــــذا أن إّال هــــذا.
منظمة مع مربم ينص عقد أن ميكن املثــــال، ســــبيل وعلى البيانات. يف
محاية وجوب علــــى وجتهزها البيانات جتمــــع لكي اخلــــاص بالقطــــاع
وأن تترتب للغاية صرحيًا يكون أن وهذا النص ميكن البيانات. ســــرِّية
الواليات يف حاالت، وهناك انتهاكــــه. يف حالة قاســــية عليه عقوبات
حتمي اليت القانونية تكون فيها األحــــكام املثــــال، ســــبيل على املتحدة
املكاتب إىل املقررة بالنســــبة األحكام بعض من أشــــد البيانات ســــرِّية

احلكومية. اإلحصائية
التحليل - ٣

يضطلع ا أن ينبغي من الوظائف اليت وظيفة ٣٨٩- التحليـــل
ومن احلكومة. خـــارج هم من وكذلك الوطين اإلحصائـــي املكتـــب
موظفوه ُيجري أن اإلحصائي للمكتب احليوية الفكريـــة ألجل املهـــم
للنماذج وكذا البيانات إنتـــاج يف املســـتخدمة انتقاديًا للعملية تقييمًا
البيانات. يف الضعف وأوجه أوجه القوة يناقشوا وأن املســـتخدمة فيه
بياناته. حنو جتويد املكتب وملســـعى املوظفني فرادى لنماء هام وهـــذا
حتليلهم احلكومة خـــارج هم من ُيجري أن أيضـــًا املهم مـــن أنـــه إّال

اجلوهرية الوظائف إدارة - تاسعًا
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املتعلقة العامة املناقشـــات أمهيته احليوية إلثراء ولعملهم هذا اخلـــاص.
املكتب اإلحصائي يستخدمها أن ميكن نقدية أحباث وتوفري بالسياسة

التحسينات. إلدخال
التعميم - ٤

فإن أعاله، املعروضة البنود بالنســــبة إىل احلال مثلما هو -٣٩٠
البيانات تعميــــم بالفعل يف يشــــارك عديدة بلدان يف اخلــــاص القطــــاع
اليت املنتجات تتمثــــل احلــــاالت، بعض ويف اإلحصائيــــة. واملعلومــــات
م ُيقدِّ حــــاالت أخــــرى ويف أساســــية، إحصائيــــة يف معلومــــات ُتعمــــم
مزيد إجراء تتمثل يف اخلدمة مضافــــة. وهذه قيمة متثل خدمة البائعــــون
إذن مع معلومــــات أخرى. البيانات إدمــــاج أو للبيانات التحليل مــــن
اإلحصائي املكتب يعمم ال قــــد بينما املكتب اإلحصائي؟ دور هو مــــا
فإنه األوَّيل)، املصــــدر يكون ال (بل ورمبا اإلحصائيــــة املعلومــــات كل
قطاعات لكافة األساسية اإلحصائية املعلومات بضمان توفري فعًال ُملَزم
يوفِّر قد املتبعة، املمارسات الوطنية وحسب قدم املساواة. على املجتمع
على اخلاص القطاع يساعد أو قد اإلحصائي املعلومات بنفسه، املكتب
٣ يف الفرع (املعروضة اختالفات الرأي رغم يسري املبدأ وهذا توفريها.
املعلومات تقدمي املتعيَّن كان من إذا بشأن ما عشر) احلادي الفصل من
توفري به املســــموح من كان إذا ية أو ما التعميم احلدِّ اإلحصائية بتكلفة
القطاع ُيستخَدم قد وبينما السوق. بأسعار اإلحصائية املنتجات بعض
اإلحصائي املكتب ُيعــــد اإلحصائية، املعلومات لتعميم كأداة اخلــــاص
أو مباشــــرة بصورة اإلحصائية املعلومات تعميم بضمان ُملَزمًا الوطــــين

بواسطة آخرين.
القياسي والتوحيد التنسيق - ٥

هذه أن على عــــام اتفاق األخري املجــــال هذا يف هنــــاك -٣٩١
بني التنســــيق احلكومة بأدائها. وهذا صحيح ســــواء كان تنفرد وظيفة
مركزية. وببســــاطة، ال وكاالت إحصائيــــة بــــني أو وظيفيــــة وزارات
كذلك التنســــيق، من النوع هذا حكومية غري وكالة ُتنجز أن ال ميكن
متامًا يشــــوش قد ذلك عمل أن إذ اخلاص. ينجزه القطاع أن ميكــــن ال
من ويغيِّر احلكومي غري والنشاط احلكومي النشاط اخلطوط الفاصلة بني
املكتب خبالف ألحد ميكن ال ذاته. وألســــباب مماثلة، احلكومة تعريف
ضمن اجلهــــاز اإلحصائي آخرين مــــع يشــــترك أن الوطين اإلحصائــــي
خارج أن يدَّعي أحد ميكــــن ال كما املعايري العاملية. إعــــداد الــــدويل يف

مصداقيتها. بنفس وأنه متمتع غري متحيِّز أنه الوكالة اإلحصائية

والتعدادات املسوح - باء
حٍد إىل مركزيًا ال اإلحصائي النظام عندما يكون حــــىت - ٣٩٢
االقتصادية السياســــة شــــعبة - مثل قوية عام قطاع هيئة وُتَكلَّف كبري
يكون الرئيســــية االقتصادية اإلحصاءات بإعداد - املالية لوزارة التابعة
املســــوح معظم اإلحصائية بإجراء الوكالة تكليــــف النمــــط املتوقع هو
بتعداد فاملكتب املكلَّف ما. حــــد إىل تارخيي بســــبب ولذلك كلها. أو
على التعداد ميلك القدرة أنشطة اكتمال بعد يظل يعمل الذي السكان

نشــــاطًا فنيًا املســــوح البلدان، ُيعَتَبر إجراء معظم ويف املســــوح. إجراء
الوكاالت ُترغِّب اليت قد إىل املنـزلة يفتقر ولكنه ما، حد إىل متخصصًا
الوكاالت فإن ذلك، على وعالوة براجمها. ضمن إدخالــــه يف األخرى

النشاط. ذلك لتويل املناسب األساسي اهليكل ال متلك قد األخرى
اإلحصائية، الناحية من ”مسحًا“ التعداد ُيعَتَبر ال بينما -٣٩٣
إجراء على املكاتب اإلحصائية قــــدرة ناحية ومن ُيعَترب بوضوح، فإنــــه
ب نشــــاط ُمركَّ هو إذ املكاتب، تلك وأميز ما تنتجه أفضل املســــوح،
السياســــية ينبغي من الناحية وحساســــية أمهية ذو للعيان ظاهر مكلِّف
إدارة التعداد ُحلســــن فإن ولذلك، صارمة. زمنية يف حدود اســــتكماله

بالغة. أمهية
الســـكان، تعداد إدارة تتناول كثرية علمية هناك مواد -٣٩٤
يف إجراء املكتســـبة الفعلية اخلربات تقارير تفصيلية عن ذلـــك يف مبـــا

.٨٠ التعداد
التعداد وبيانات بيانــــات تتكامل اإلحصائي النظــــام يف -٣٩٥
من أكثر معقدة املسح من املســــتمدة البيانات تكون ما وعادة املســــح.
املسح بيانات ُتستخَدم ما وغالبًا بالتعداد. املجموعة األساسية البيانات
إضافية) (فضًال عــــن مواضيع خصائــــص مواضيع التعــــداد يف للتوســــع
املتعلقة التعداد وُتستخَدم معلومات بني التعدادات. ولقياس التغيُّر فيما
لوحدات املعاينة ُأطــــر ومنتخبات لتصميم الصغرية مبجتمعــــات املناطق
التعداد، من خمتلفــــة معلومات املســــح برامج جتمع قد وبينمــــا املســــح.
من بني االثنني. ولذلك، فإن مشتركة عديدة مواضيع العادة يف توجد
املصدرين من املستمدة ممكن للبيانات استخدام أفضل حنقق لكي املهم،

املشَتركة. املواضيع هلذه والتعاريف املفاهيم توحيد كليهما،
- البيانات عمليات مجع من أنواع لدينا ثالثة إذا كانت -٣٩٦
الشهرية املسوح من قبيل (اليت اجلارية الروتينية املتكررة املســـوح هي
الفصلية أو الشـــهرية واملسوح االســـتهالك القياســـي ألســـعار للرقم
ما، بدرجة املعقِّـــدة املخصصة اجلديـــدة واملســـوح العاملة)، للقـــوى
والتعدادات املســـوح املخصصة فإن - التعدادات آخرًا وليس وأخريًا
والطريقة املفضلة لذلك بعيد. حد إىل شديدة إدارية أســـاليب تتطلب

”إدارة املشاريع“. األيام هي هذه

املشاريع إدارة - ١
صناعة التشييد، من حد بعيد إىل مســــتمدة الفكرة هذه - ٣٩٧
املركبة. لتنفيذ املشاريع بعيد عهد منذ إدارة املشاريع ج اعتمَدت اليت
التشييد، أو املدنية اهلندســــة مشروع شــــأن شأنه اإلحصائي، واملســــح
طائفة إشراك ممثلي طوال التنفيذ، طويلة ويستلزم، فترة على مدى ُينفَّذ

فعَّاًال. اشتراكًا باملنظمة االختصاصات من متنوعة
يف يتمثل املالمح، حمدد منط على يسري املشروع وإنشاء -٣٩٨
يف بالشروع قرارًا واختاذها األولويات إلحدى اإلحصائية حتديد الوكالة
(سواء املبادرة لقيادة األنسب املواضيعية للوحدة ُتمَنح مث املسح؛ إجراء
ُتمَنح (ولعلها امليزانية والدور القيادي فرعًا) أو شعبة، أو إدارة، كانت
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أقصى لعبء وحدًا وحمتــــوى، لإلنفاق، وحدودًا زمنيًا جدوًال أيضــــًا
عقود يف منح قائد للمشروع يشرع ُيعيَّن مث حتمله)؛ املمكن االستجابة
اخلدمات تقدم أحيانًا، اليت واخلارجية الداخليــــة، للجهات الباطن مــــن

املسح. لتنفيذ الالزمة
املســــح خدمات مقدمي يشــــار إىل الفصــــل، هــــذا يف - ٣٩٩
داخل إجيادها ينبغــــي اليت املتنوعة ”القــــدرات“ باعتبارهم الداخليــــني
الِصَغر، البالغــــة املكاتب ويف احلجــــم. الوكالــــة اإلحصائية املتوســــطة

القدرات. تلك من العديد واحد سيتوافر ملوظف
التايل: النحو على عديدة، وحدات قدرات املسح تشمل -٤٠٠
قبيل من مبجاالت مكلفة املجيبني؛ وأخرى مع بالعالقات مكلََّفة وحدة
والثالثة تكون والتقييم؛ املســــوح، والعمليات امليدانية والتقدير تصميم

إعداده. مىت مت وتنفيذه املسح عن تدشني األمر اية يف مسؤولة
عنصرًا ُيعّد الــــذي اإلدراك عن ُحســــن النظر بصــــرف - ٤٠١
تقنيات عديدة تتوافر اآلن املشاريع، أشكال إدارة من عنه ألي ال غىن
مديري ملســــاعدة الداعمة، الربجميــــات من بينها االســــتعمال، شــــائعة
وهي احلرج، املسار طريقة ذلك ومثال مشاريعهم. إدارة على املشاريع
املوجودة املهام على للتعرُّف الشــــبكي التحليل الســــتعمال ُيتبع إجراء
الزمين األمد إطالة إىل إمتامهــــا يف تأخري أي يؤدي اليت احلرج باملســــار
بكافة املهام اخلارجة خيتص وفيما للعالج. إجراء ُيتَخذ إن مل للمشروع
التأخري ا (مثــــل مســــموح تفاوت درجة هنــــاك عن املســــار احلرج،
قد العادة وكانت املبكر). والبــــدء االســــتكمال، يف والتأخري البدء، يف
واملخططات الشــــبكية يدويًا. احلرج املســــار حتليل إعداد جــــرت على
أمساء قيد املســــتعِمل ســــوى من تتطلب ال برجميات اآلن أن هنــــاك إّال
خمطط تلقائيًا يتولد وعندئذ منهــــا، كل بني والعالقات ومددها املهــــام
ممتازة أداة البت شــــجرات وتعد احلرج. للمسار بياين ورســــم شــــبكي
وتلزمها أرقام إىل املســــتندة القرارات أو املالية القرارات الختاذ أخــــرى
فعَّاًال تتيح هيكًال األداة وهــــذه بة. املعلومات املركَّ مــــن الكثري مراعــــاة
املترتبة (النوعية) واآلثار البديلة القرارات وتقييم حتديد إطاره يف ميكــــن
متوازنة رسم صورة على أيضًا تساعد وهي القرارات. تلك اختاذ على

ومنافع. من خماطر بعينه اختيار عن قد ُيسِفر دقيقة ملا
- ومدة يكفي مبا كبرية اإلحصائية الوكالة كانــــت إذا -٤٠٢
االختصاصات، مشــــروع متعدد ملساندة - يكفي طويلة مبا املشــــروع
ســــتفوَّض جيدًا، ســــليم وأهداف حمــــدَّدة بتكليــــف رمسيــــًا لة ومشــــكَّ
هذه أن تشــــمل توجيهية. وُيتوقع جلنــــة إىل األرجح املســــؤولية علــــى
فريق يف االختصاصات ملختلف املمثَّلة الرئيســــية الشــــخصيات اللجنة
يف إعداد سياسات يساعد أن ميكن شخص آخر أي عن فضًال املشروع
الصالحيات. تغيري الوجهة أو إىل تغيري احتياجه مدى للمشروع وتقييم
كلما احتاج االجتماع على قادرة التوجيهية اللجنة أن تكــــون وينبغي
اليومي التشــــغيل يف تتدخــــل أّال ينبغي ولكــــن املشــــروع إليهــــا مديــــر
ويف مقبولة). قاعدة أشــــهر ثالثة كل االجتماع يكون (قد للمشــــروع

إىل االنضمام اإلحصائيني كبري خيتار قد الشديدة األمهية، حالة املشاريع
هلا. رئيسًا يكون الضروري أن من ليس التوجيهية، ولكن اللجنة

معّين قــــدر على وتشــــغيلها إنشــــاء املشــــاريع ينطــــوي -٤٠٣
بني فارق وهناك الكتســــابه. الوقت بعض إىل حيتــــاج االنضباط، مــــن
للمنظمة. أنشــــطة أو وظائف واســــتحداث للمنظمة التشــــغيل الروتيين

املشاريع. يهم ما هو الشيء األخري وذلك
- الرؤساء واملديرون أي - القائمة السلطة بينما تكون -٤٠٤
املشروع مدير مسؤولية تقتصر للمنظمة، اجلارية اإلدارة عن مســــؤولة
مدير املشروع ُيسلِّم اإلنشــــاء، مرحلة انتهت ومىت إنشــــائه. مدة على

تنظيمي. ككيان وخيتفي املشروع وفريق مشروعه
كبري من ويتلّقــــى حمــــددة لفترة ُيعيَّن املشــــروع مديــــر -٤٠٥
املواصفات مبا فيها املشــــروع، أهداف مندوب عنه) (أو اإلحصائيــــني

وميزانية. زمين وجدول القياس أداة املحددة اخلصائص
املشــــروع من مدير اختيار النظرية، ميكن الناحيــــة مــــن -٤٠٦
اآلخرين املشروع مســــتوى أعضاء من أدىن اهلرمي بالتدرج مســــتوى
لســــبب حيدث ال فإن هذا العملية، أمــــا من الناحيــــة التــــدرج. بذلــــك
التصــــرف الالزمة ملدير حرية تعرقــــل قد فجوة خيلق أنــــه هو بســــيط،

املشروع.
اآلخريــــن للعاملــــني اليوميــــة باألنشــــطة خيتــــص فيمــــا -٤٠٧
الظروف رؤسائهم يف سلطة عن مبنأى يعملون هؤالء فإن باملشــــروع،
أراد وإذا املشــــروع. مدير من وتوجيهام تعليمام إذ يتلقون العادية،
عليهم تعيَّن االستفسار، جمرد أو التدخل، املشروع فريق أعضاء رؤساء

مبدير املشروع. االتصال
املمثَّلة يف أي قائمــــة االختصاصات فإن احلال، بطبيعــــة - ٤٠٨
تعقُّده. وميكن طبيعته وحجمه ودرجــــة ســــتختلف حســــب مشــــروع
يلزم ما تبيِّن كقائمة مراجعة السكاين للتعداد قائمة التخطيط استخدام
احلجم متوسط مشروع جمرد كان املشروع وبالتايل، إذا مشروع. ألي
وتصميم املحتوى، وحتديد االســــتبيانات، لتصميم مشرفني فسيشــــمل
مع والعالقات امليداين، والعمــــل الداعمة، والُنظم احلاســــوبية العّينات،

.٨١ الداخلية واالتصاالت املشروع، املجيبني، ومتويل
الالزمة املتخصصة املشروع املعرفة فريق أعضاء سيوفر -٤٠٩
اخلطة ضمان ســــالمة هي الفريــــق الرئيســــية لقائد واملهمــــة لوضعــــه.
كلما اخلطة علــــى تعديالت وإدخــــال األهداف؛ لتحقيــــق املوضوعــــة
ومداومة املــــوارد؛ إنفاق يف وعدم اإلفــــراط ذلك، الظــــروف تطلبــــت
وعدم حدوث سليمة، بصورة البعض بعضهم على إعالم الفريق أعضاء
وخالفات الصراعات لتســــوية فعَّالة آلية اجلهود، ووجود ازدواجية يف
مبوضوعه، املشــــروع خبريًا فريق قائد يكون أن قد ُيفيد وبينما الرأي.
املخصص املشــــروع املثايل لفريق والقائد يكون هــــذا ضروريًا. قــــد ال
امليزنة قبيل من اإلدارة اليت بأســــاليب عليم املوضوع يف ضليع شــــخص
يطلق أن وبوســــعه اتصالية رائعة، متمتع بقدرة احلرج، وحتليل املســــار
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أعضاء صفوف يف الثقة لدى اآلخرين وأن يولِّــــد الكامنة اإلمكانــــات
كل على شــــخص ميلك العثور فعليًا احلال، يســــتحيل وبطبيعة الفريق.
ألمهية إدراكنا من على الرغم فإنه واملهارات. ولذلك، القدرات هــــذه
للفريق قائد عند املســــألة املطروحة تصبح واملهارات القدرات هذه كل
غالبًا متروك وهذا أمر غريها. من واملهارات األهم القدرات هي حتديد
شــــديدة إدارية قدرات ذي شــــخص اختيار كان ولكن رمبا للتقديــــر،
ومهاراته شخص قدراته أصوب من اختيار شــــديدة فنية غري ومهارات
األول، الطراز من ــــقًا قائد الفريق ُمنسِّ ذلك. وينبغي أن يكون عكــــس
ومبتِكرًا ولكن من مًا، ومنهجيًا وُمَنظَّ ودبلوماســــيًا، مديرًا يكون وأن
من إّال أنه إىل املخاطرة. بشــــدة النوع امليال من أّال يكون الضــــروري
ال يصبح هدفًا لكــــي الفنية املهارات إىل الفريق قائــــد أّال يفتقر املهــــم

باملشروع. املشمول باملوضوع الشديد جهله بسبب للسخرية
شــــيء آخر فرض النظام على الســــلطة قبل كل ينبغــــي -٤١٠
ســــواء املشــــروع عمل مدير يف تتدخل أّال ينبغي إذ للمنظمــــة. الثابتــــة
املشــــروع ألعضاء فريق إعطاء توجيهات مبحاولة أو بصورة مباشــــرة،
باملخالفة املشــــروع أو مديــــر من التوجيهــــات املقدمــــة إىل باإلضافــــة

لتوجيهاته.

املشروع مع موظفي العمل - ٢
يفضي إىل أي مشروع مدير املشــــروع يف من ٤١١- مطلوب
انطالقًا يعملون موظفني مع يتعامل أن فصاعدًا، التصميم من املســــح،
املوظفون االختــــالف. فهناك أوًال شــــديدة مناظري ثالثة عن يقل ال مما
مشــــكالت املســــتعِملني، وحيوِّلون مع يتفاعلون الذيــــن املواضيعيــــون،
وتفسريها املسح نتائج بتقييم ويكلفون قياس، مشاريع إىل املســــتعِملني
بأن القائلة الفكــــرة من مســــتَمد هؤالء ومنظور املســــتعِملني. لصــــاحل
املســــتعِمل حبقيقة مشكالت ر ُتبصِّ بإحصاءات تأيت أن املســــوح ينبغي
املواضيعيون اإلحصائيون ُحســــن اجلزاء الذي ينالــــه أن والواقع معيَّنة.
مل لو حىت صحيح وهذا املستعِملني. توقُّعات تلبية جناحهم يف من يأيت

املستعِملني واملجيبني. بشدة بني يفصل خط هناك يكن
هؤالء هي ووظيفة ،٨٢ املســــوح إحصائّيو ثانيــــًا ٤١٢- هناك
يف فتتمثل أما مهمتهم، املناسبة. اجلودة خبصائص القياس اتسام ضمان
اقتصار وضمان وجود أي حتيُّز، عند القيــــاس يف التحيُّز إدراك ضمــــان
األســــاليب صمود وضمان البيانــــات، تســــنده ما االســــتدالالت على
يريد ملن وتيسريها السليم النحو على وتوثيقها لالختبارات املستخَدمة
أساسًا تم املســــوح إحصائّيو يتفاعل معها اليت واجلماعة ا. االنتفاع
يأيت واجلزاء مشروع بعينه. من اهتمامها بنتيجة أي أكثر باألســــاليب،
وتكرِّس األكادمييني مــــن معظمها يف تتألــــف اليت اجلماعة، نفــــس من

والتطبيقي. النظري للبحث جهودها

الوكالة ذراع وهــــي امليدانيــــة، ثالثــــًا، املنظمة هنــــاك، - ٤١٣
أية ولباقة بســــرعة ويعاجل باملجيبــــني يتصــــل الذي املعيَّــــن اإلحصائيــــة

العبء. فرط أو الوضوح عدم عن ناشئة شكاوى
احلاالت يف تصبح أن ميكن هذه اجلماعات الثالث (اليت -٤١٤
أولويات وهلا خمتلفة نظر وجهات ــــد ُتَجسِّ ثالثة أشــــخاص) البســــيطة
الذين هم (ألم بالسرعة حد شديد إىل املوضوع خرباء ويعىن خمتلفة.
الدافع إلجراء للموضــــوع النتائج مناســــبة ومبدى بامليزانيــــة) يهتمــــون
بوصفهــــم الضمري يتصرفون الذيــــن املســــوح، أمــــا إحصائّيو املســــح.
العيِّنة املنتخبة بســــالمة اهتمامًا األكثر للوكالــــة، فيكونون اإلحصائــــي
املنظمة بينمــــا ُتِصر هذا املســــح. اســــتخبارات إجراء عند وباالتســــاق
املسح أمهية النظر عن بصرف املودَّة، استغالل إساءة عدم على امليدانية

املعيَّن.
نقاش ســــاخن عن العادة تســــفر يف الثالثة هذه املناظري -٤١٥
ينبغي ما وهذا األحيان، يف بعض التوتر ختلق بل أي مشروع، أثناء يف
أردنا إيضاحها إذا ينبغي ونواه أوامر بضعة وهناك من حدته. التخفيف
وهي وبكفاءة، مثمر حنــــو على أن متضي ُقدمًا املشــــروع إدارة لعملية

يلي: كما
مث الوكالة، ومن حيظى بثقة إدارة ألنه ُيختار املشــــروع مدير •
مدعاة أداؤه يكن مل وإذا نتجاهله. أو نشــــكك فيه أّال ينبغي

استبداله؛ وَجب للثقة
التأثــــري يعملــــوا علــــى أّال املشــــروع ألعضــــاء فريــــق ينبغــــي •
املشــــروع. قرارات مدير تتحدى فــــرادى لكي منظماــــم يف
لكيان إّال القرار اختاذ أو منح سلطة املسؤولية حتميل ميكن وال

واحد فقط؛
تتمثل القرارات ومعظم للغاية. ضروري أمر التوفيقية احللول •
من لكل النسبية األمهية حســــب وختتلف وســــط حلول فيها
واملنظور اإلحصائي املوضوع منظور أي - املختلفــــة املناظري
املشروع؛ تاريخ من املختلفة املراحل يف - املجيبني ومنظور
القرار أنه عليم بكل اختاذ ســــلطة املشــــروع مدير منح يعين ال •
تشجيع وينبغي اخلطأ ســــبيًال. إىل يعرف أن ميكن وال شــــيء
عندما سيما ال املشورة، التماس على املشــــروع أعضاء كافة

الصحة. حيث من متساوية وكأا تبدو اُحلجج
الســــليم، الوجه على املشــــروع عمله مدير يؤدي لكي -٤١٦
املشــــروع. وإذا يف العاملني بني كافة جاٍر حوار هناك يكون بد أن ال
املواضيعية إحصائّيو املسوح واهليئة يطبِّقه الذي الفهم بني التوازن انعدم
يف تؤدي للمشروع جسيمة إدارية مشكلة تنشأ قد معها، يتفاعلون اليت

أوسع. نطاق ذات وخيمة عواقب إىل بعض األحيان
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ايبني مع العمل - ٣
راسخة مع صلة من املسح القدرة على جزء من يتألف -٤١٧
الدواعي إفهامهم إليهم؛ و(ب) للتوصل طريقــــة: (أ) تشــــمل املجيبني،
إقناعهم راغبــــني صادقــــني؛ و(ج) جميبــــني يكونوا بــــأن الــــيت ُتلِزمهــــم
باإلجراءات القانونية؛ ديدهم بالضرورة إىل اللجوء دون باالستجابة،
غامضًا أو الالزم من أطول املسح يكون عندما الشكاوى معاجلة و(د)
أيا فإن احلال، وبطبيعة الــــالزم. من أكثر مســــتمرًا الالزم أو من أكثــــر
وجود إدارة يشــــمل للمســــح تنظيم دون يتحقق ميكن أن ذلك ال من

بالواجبات التالية: إليها ُيعَهد املجيبني، مع للعالقات
املحتملني املجيبني إلفهام الالزمة العالقات العامة شؤون تويل •
العام الذي والصــــاحل منهم، واملطلــــوب اختيارهــــم، دواعــــي

تعاوم؛ بفضل يتحقق

عندما االحتياطات الالزمة كل واختاذ الشــــديد احلرص إبداء •
غري مألوفة (مثال ذلك بصورة طويًال عنه املعلن املسح يكون
مألوفة غري اقتحاميًا بصــــورة أو مســــوح اإلنفاق األســــري)
الضارة املخــــدرات باســــتهالك املتعلقة املســــوح ذلك (مثال

اخلصوبة)؛ ومسوح

الذيــــن جرى االتصال املجيبني أمساء يتضمن ســــجل إمســــاك •
املجيبني حتديد ميكن كي املستكَملة واســــتخبارات املسح م

املسح؛ يف باالشتراك وإقناعهم املتمنِّعني

إسهامهم مبجرد ليشــــعروا ال املجيبني، مع تقاســــم املعلومات •
منفعة بوجود أيضــــًا ليشــــعروا بل العامة املصلحــــة يف حتقيــــق

هلم؛ شخصية

اختالف املناظري حبكم وتنشأ املشاريع أفرقة منها تعاين النمطية اليت املشكالت  - املربع ١٣
املناظري الداخلية

االستهالكية (مثًال: هل السلع لتغليف البيئي التأثري قياس تستهدف مببادرة مكلف املشروع مدير أن نفترض املثال، هذا ح لكي نوضِّ
وأكفأ العوادم). التخلص من على العمومية الفرز أجهزة وتأثري التغليف؛ عوادم التخلص من يتم وكيف للتدوير؛ قابلة مواد ُتســــتخَدم
املسح بأسئلة االستخبار وبدء املوجود العاملة املســــح اجلديد مبسح القوى هذا ربط هو اإلحصائية للوكالة األساســــي للهيكل اســــتعمال
إّال العاملة. بالقوى املتعلق املسح من أقصر البيئي املسح ألن بالكفاءة، يتسم وهذا ج االستهالكية. لتغليف السلع البيئي بالتأثري املتعلق
ويعلم مسح القوى العاملة. إجراء عند التعاون يف رغبته على مما قد يؤثر يومياته، على تسجيل املجيب يداوم أن يتطلب البيئي أن املسح
ثانوي. أمر اجلديد هذا املسح يف جناحه العاملة وأن القوى تنفيذ مسح بقدرته على شيء كل سيقاس قبل أداءه أن امليدانية املنظمة رئيس
عدم إىل تدعو وجيهة أســــباب هناك كانت وإذا اجلديد املســــح هو فصل املفضل اخليار إن املفتَرضة، احلالة يف هذه يقول، فإنه ولذلك،
نظر وجهة ومن العاملة. بالقوى املتعلق االستخبار إمتام يف النجاح بعد ينجز إضافة، حبيث جمرد باعتباره املسح ُيدار الطريقة املضي ذه
ينطوي وثانيهما التكلفة، باهظ اخليارين فأول هلما. امليدانية املنظمة رغم تفضيل الكفاءة إىل يفتقران معًا فإن اخليارين املشــــروع، مدير
مببادرة واضح، حنو على مكلف، ومدير املشروع املفروضة. احلدود تفوق إىل درجة االستجابة معدل عدم بزيادة شديدة، خماطرة على

أعلى. مستوى ويستلزم الوساطة على التضارب إىل حتمًا يؤدي األعّم صاحب املنظور اخلدمة م مقدِّ مع التفاعل أن إّال حمدودة.
اخلارجية املناظري

يتصل وما القادمني واملغادرين السائحني عدد بشأن مسحًا أن ُيجري اإلحصائي من املكتب السياحة وزارة املثال، تطلب يف هذا
يف السفر هشاشة حساب تعي املدفوعات اليت إحصاءات ميزان عن املسؤولة وزارة املالية، تؤيد بينما هذا إقامتهم. خالل نفقات من بذلك
متويل املسح. يف االشتراك وتعرض هذين الطلبني اجلاري، امليزان يف التقلبات تفسري يف احلساب ذلك أمهية تعي كما املدفوعات ميزان
التفسريات على االتفاق عن الراعيتني للمسح اجلهتني عجز بسبب لياٍل لعدة املشروع مؤرَّقًا مدير يظل االفتراضي، املوقف هذا ويف
هامة، فرصة ترك عدم على حترص اليت اإلحصائية، الوكالة وتوافــــق اإلحصائية. الوكالة مع عقدمها ضمن املمكنــــة لألولويــــات املدَرجة
ولذلك، تشــــعر تنفيذ املشــــروع. أثناء يف الراعيني تصرف حيدد طريقة بروتوكول على تنص وال الغموض شــــديدة أا يتبيَّن ِصَيغ على
بكفاءة أي منهما تؤمن وال تتحقق، مل أهدافهما بأن بالسياحة، املتعلقة اإلحصاءات ن حتسُّ رغم املالية كلتامها، وزارة السياحة ووزارة
موارد للقيام أو من طاقة يلزم ما طرف ميلك أي ال حني يف بنـزاهة، النتائج عاجلت قد أا على معًا اتفاقهما رغــــم الوكالــــة اإلحصائيــــة

ونطاقها. حجمها يف حمدودة املسح عيِّنة لو كانت حىت أخرى، مبحاولة
األوىل ممارســــتها تعلمت من ما املأل كل تنشــــر على أن حتاول أن (أ) للوكالة: ينبغي القبيل، هذا من التضارب اليت حالة ولتفادي
ألهداف على تعريف كل شــــيء، قبل ُتِصّر، أن امليزانية، و(ج) مع تتمشــــى عليها متفق قائمة أهداف تطلب أن و(ب) ”ممنوع“؛ أنه

مشترك. باتفاق حيظى املشروع
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إلجياد الالزمة واملعلومات البديهة وسرعة احليلة بســــعة التمتع •
مىت شــــديدة للمسح أو مقاومة هناك مىت كانت بدالء جميبني

.٨٣ األصلي املجيب مكان على التعرُّف ر تعذَّ
املقترَنتني والدبلوماسية، اللباقة يستلزم املهام هذه حتقيق -٤١٨
أو املعيشــــية األســــر قطاع يف دائمًا هناك وســــيكون والتصميم. باحلزم
ســــالمة كانت مهما يرفضون التجاوب، من األعمال شــــركات قطاع
ميكن ال احلالة وهــــذه الناس. هــــؤالء على املطروحة التعــــاون دواعــــي
املسؤولية الشخصية يفترض أّال املســــؤول للموظف وينبغي حتاشــــيها،
أنه إّال القبيل. هذا من اليت احلاالت مئوية صغرية متثل نسبة وجود عن
اإلجراءات يف النظر تعيَّــــن االزدياد آخذ يف الرفض معــــدل أن بــــدا إذا
األســــاليب جســــيم يف عيب عن يكشــــف قد ألن هــــذا واألســــاليب،

.٨٤ املعتمدة
اإلحصائية الفنية الدراية على املؤمتنة اجلهة - ٤

أرادت االعتراف ا إذا اإلحصائيــــة، للوكالــــة ينبغــــي -٤١٩
للهيكل مناســــب اإلحصائية ووديع الفنية الدراية علــــى مؤمتنة كجهــــة

التالية: متتلك القدرات أن الوطين الرمسي، اإلحصائي األساسي
انتخاب تراعــــي اليت املســــوح الشــــاملة تصميم على القــــدرة •
التقدير، وأسلوب املُقدِّر، وخيار املسوح، وتصميم العينات،

املعاينة؛ وأخطاء التباينات، وحساب
حد أدىن إىل تقلل مواصفات استبيان ذي تصميم على • القدرة
بأمهية تســــلِّم بينما املجيب عاتق على الواقع العبء من ممكن
أن املعرفية اليت ميكن األخطاء من ممكن حٍد أدىن إىل التقليــــل

إىل الوضوح؛ األسئلة افتقار عن تنشأ
والشــــواغل املجموعة املعلومــــات الربط بــــني القــــدرة علــــى •
الوكالة مــــن املعلومات التمــــاس إىل املســــتعِملني تدفــــع الــــيت

اإلحصائية؛
وشك باتت على املجموعة (اليت املعلومات حتليل على القدرة •
اإلعالمي. لدورها القوة األقصى من لتحقيق احلد ُتعمَّم) أن
أجزاء من أو يف جــــزء القدرات هــــذه توافر من بــــد ال -٤٢٠
الطابع ذات عن القــــدرات ُتســــند املســــؤولية أن املنطقي ومن املنظمة.
التقدير، وتقنيات بالعيِّنة، اجلارية املسوح تصميم - مثل الواضح الفين
وحدة تنظيمية إىل - وإعداد االســــتبيانات بالصياغة املتعلقة واملشــــورة
الوكالة. ــــا اليت تضطلع املســــح أنشــــطة يف للترابط تعزيزًا واحــــدة،
للمعلومات الفــــين والتجهيز االســــتبيانات حمتــــوى أن يكون وينبغــــي
املســــؤولية وحتديد املنظمة. من آخر جزء ملســــؤولية خاضعًا املجموعة
طريقة وعلى املحللني توافر على كثريًا يتوقف املسوح نتائج حتليل عن
على العادة جرت وقد مع أخصائّيي اخلارج. الوكالة اإلحصائية تعاون
املســــائل املتصلة بكافة املختصون هم يكــــون املوظفون املواضيعيون أن
جلمع اجلدول الزمين وحتديد مع املســــتعِملني، التفاعل - أي باملحتوى
مشــــاركة حالة يف ســــيما (ال املبادرة لدعم املالية والترتيبات البيانات،

امليدانية فإن املنظمة وأخريًا، املصاحــــب. والتحليل والتبويب، رعــــاة)،
وضمان املجيبني مع الصالت إقامة باملســــؤولية عن إليها ُيعَهد اليت هي

املناسبة. املعلومات وتوفري للمبادرة استجابتهم

املسوح إجراء على القدرة مرونة - ٥
الوكاالت أن عونــــه) يدَّ ما (وصحيــــح كثريون عــــي يدَّ -٤٢١
احليوية. ذات األمهية االســــتجابة لطلب املعلومات يف تبطئ اإلحصائية
املعلومات سيما ال دة، املؤكَّ باملعلومات االستجابة يف ر والواقع أن التأخُّ
الغامضة الطلبات صيغة بتأثري يتفاقم قياســــًا ملعدل التغيُّــــر، اليت تتضمن
طويًال، ولكن وقتًا بالفعل تســــتغرق القبيل من هذا اليت عــــادة. واملهام
نظر وجهة طبيعية مــــن تبدو اليت التأخــــري حاالت تفســــري ميكن بينمــــا
أسباب على املستعِملني فهم يصعب اإلحصائيني املمارسني من الزمالء
هذا ملثل ولالستجابة نتائجه. وتعميم املســــح إجراء يف التأخر هذا مثل
ُمعَتَبرة قدرة اإلحصائيــــة باملكاتب تتوافر أن ميكــــن الطارئ، التحــــدي
سواء املسح السريع، إجراء على قادرة وحدة يف تتمثل املسوح إلجراء

متكرر. غري كنشاط أو دميومة جهد أكثر من أوَّل كجزء
هذا القبيل هي من اليت الوحدة وسائل استخدام إحدى -٤٢٢
اإلحصائية، بالوكالة اجلدوى اختبارات كافة إجراء مبســــؤولية تكليفها
املســــائل إىل تســــوية اهلادفة العاجلة اجلهود بذل موظفوها يعتاد لكــــي
وميكن باالعتبار. مسحًا جديرًا يصبح قد ما على الســــابقة األساسية،
من معّينًا عددًا مســــح يشــــمل إجراء يف الوحدة هذه تتمثــــل مهمة أن
أو باحلكومة أشخاص أو أعمال، شركات أو معيشية، (ُأســــر املجيبني
أو ٦٠ يومًا املثال سبيل على (أقصاها معيَّنة فترة يف املؤسسات العامة)
دوريًا، ونطاقها طاقتها وبيان القبيل هذا من قدرة وبإنشاء يومًا). ٩٠
بالتدريج لنفسه ُينشــــئ من مصداقيته وأن كثريًا املكتب يزيد أن ميكن

اإلحصاء. ميدان يف ظاهرة مكانة

اإلدارية السجالت - ٦
إجراء تلقائيًا يف تبــــدأ أن اإلحصائية للوكالة ينبغــــي ال -٤٢٣
على للحصول م إليها ُيقدَّ طلب لكل االستجابة سبيل على جديد مسح
االســــتجابة للطلبات دومًا إىل الوكالة تســــعى أن واألحرى معلومات.
املجموعة دوريًا، البيانات باستعمال تلبيتها كيفية باستكشاف اجلديدة
تلبية من املمكن إذا كان د ما حتدِّ بدراســــة تســــتجيب ذلك تعذر وإن
املوجودة اإلدارية السجالت باستخدام ما، حٍد إىل ولو اجلديد، الطلب
السجالت استعمال املمكن من ما إذا كان ومسألة احلكومة. فعًال لدى
أو اإلحصائي املسح من املستَمدة املعلومات عن ا لالستعاضة اإلدارية
بالغتا مسألتان مها ذلك، حتقيق إمكان ومدى املعلومات، تلك لتكميل
من كل بلد يف املميَّزة إىل حٍد بعيد على احلالة إجابتهما تتوقف التعقيد
املعلومات جودة إىل اإلحصائيون بتحفظ ينظر أن املعتاد ومن البلدان.

والشمول. حيث املفاهيم من اإلدارية،
السجالت اجلذَّاب يف الشيء فإن ذلك، من الرغم على -٤٢٤
بالفعل جمموعة هي أو أي حال على مجعها يتعيَّن بياناا أن هو اإلدارية
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اليت من اإلدارية، السجالت بعض أن صحيحًا كان ورمبا حال. على أي
جيد جدًا بشمول من البلدان كثري يف تتسم السجالت الضريبية، قبيل
من كثريًا أفضل معدل االســــتجابة اإلحصائي وأن من املجتمع ألجزاء
ذلك، هناك دائمًا على وعالوة الوكالة اإلحصائية. حتققه الذي املعدل
باستكماهلا الســــجالت هذه يف املجموعة املعلومات لتحســــني إمكانية

حجمها. يف كثريًا أصغر جميبني عينة من املستَمدة بالبيانات
أن يكون ذلك علــــى يترتب امليزات، ــــذه إذا ســــلَّمنا -٤٢٥
جانب املنظمة ُمنشأ إىل يكون أن ل يفضَّ اإلحصائية - الوكالة جبزء من

التالية: باملسؤوليات مكلفون موظفون - امليدانية

اجلهات احلكومية حبوزة اليت إداريًا املجموعة البيانات جمــــاراة •
األخرى؛

دون تلبيته إمــــكان مــــدى جديد لتحديد طلــــب كل تقييــــم •
املسح؛ يف ع التوسُّ أو جديد مسح إجراء إىل اللجوء

الصلة ذات لديها املعلومات اليت الوديعة اجلهات مع التفاوض •
املفروض القانوين اإلطار معها ضمن تقامسها طريقــــة لتحديد

احلكومية. املعلوماتية األنشطة على

استنتاجات
ضروري هو عمل ما إىل نفس الوقت يف تستند وهذه القدرة واملسوح. التعدادات إجراء له قدرة تتيح إىل اإلحصائي النظام حيتاج
أيضًا بد وال بنجاح. واستعماهلا مسح جديدة أداة وتنظيم الستحداث أشخاص وتقنيات ما يلزم من وإىل احتياز املعتادة إلجراء املسوح

إىل جهات خارجية. ميكن إسنادها اليت اجلوهرية الوظائف حتديد مسألة بعناية اإلحصائيني كبري يدرس أن
اخلدمة مقدِّمو باملوارد فيه يساهم االختصاصات، الذي املتعدد املشروع هو العارضة الكبرية املسوح إلدارة األكثر فعالية والتنظيم

خصيصًا، إسهامًا متناسبًا. معيَّن مشروع مدير برئاسة للمنظمة،
بشأن التصوُّرات إىل اختالف بعضها يرجع عقبات، أحيانًا وستكون هناك اخلدمات. مقدمي مع مدير املشروع يتفاعل أن بد وال
ملشاريع اإلطار التنظيمي تصميم وعند حلل املشــــكالت. طريقة أفضل اآلراء بشــــأن اختالف إىل يرجع جناحًا وبعضها اآلخر ل يشــــكِّ ما

حلل التناقضات. استباقية آلية وينشئ حسبانه العقبات يف تلك كبري اإلحصائيني يضع االستحداث،
املشروع، صالحيات على تفسري أن تساعد منظمة خمصصة ُيطَلب إىل بينما إىل جلنة توجيهية تقاريره العادة يف املشروع مدير ويقدِّم

الضرورة. عند وتغيريها بل
القدرة على االستجابة عن للتعبري سريعة استجابة قدرة إنشاء يستصوب املعتاد، املسح برامج تنفيذ تتيح قدرة إنشاء وباإلضافة إىل
على االطالع ر وتيسُّ مكِلفة ومزعجة. االلتزام مبســــوح قبل التقديرية ممارســــة الصالحية يف االســــتمرار مع الناشــــئة، اخلاصة للمتطلبات

أيضًا. املحتملني املجيبني مبودة لالحتفاظ أيضًا بل السريعة االستجابة تعزيز ملجرد ال مرغوب، وقت أمر كل يف اإلدارية السجالت

توجيهية ومبــــادئ سلســــلة كتيبات املتحدة لألمــــم اإلحصائية الشــــعبة أعــــدَّت ٨٠

املقبلة. تعداداــــا وجوالت ٢٠٠٠ لســــنة جولــــة تعداداا إعداد على ملســــاعدة البلــــدان
١ التنقيح واملساكن، لتعدادات السكان وتوصيات املعنون، مبادئ املنشــــور تشــــمل وهذه
الســــكان تعدادات إدارة ودليل ،(A.98.XVII.8 املبيع: رقم املتحــــدة، األمم (منشــــورات
ودليل (A.00.XVII.15, Rev.1 املبيـــــــع: رقـــــــم املتحدة، األمم (منشــــورات واملســــاكن
املبيع: رقم املتحدة، األمم (منشــــورات الرقمية اخلرائط ورســــم اجلغرافية املعلومات أنظمة
Handbook on Population and Housing Census Editing,ِِ A.00.XVII.12)؛
(United Nations publication, Sales No. E.00.XVII.9); and Collection
,of economic characteristics in population censuses: technical report

قريبًا). سيصدر ،ST/ESA/STAT/119)

توثيق إىل حتتاج من املشاريع قليلة قلة ســــوى هناك ليســــت باســــتثناء التعدادات، ٨١

أن ال ميكن أنه إّال لذلك. الالزمة املوارد أو الوقت الالزم متلك أو السلبية، وخرباا تارخيها
دائمًا توثيق املتبع من كان إذا إّال السابقة واإلخفاق حاالت النجاح من املشروع يســــتفيد

لسوء االتصال، أداة أحيانًا، فائدته رغم الشفوي، التاريخ يكون أن املمكن ومن اخلربات.
املشوهة. والذكريات النكات عرب

جمال اإلحصاء يف العاملني هنا إىل املذكور املســــوح“ ”إحصائّيو ُمصطلح يشــــري ٨٢

وتقدير العيِّنة تصميم قبيل من مهام عن عادة املسؤولني يشمل اإلحصائيني وهو الرياضي.
املعاينة. خبطأ النتائج مشفوعة

البدالء إىل اللجوء ُيِخل أّال تكفــــل صارمة توجيهية منهجية مبادئ وضع ينبغــــي ٨٣

اخليار األصلي. بسالمة
منطقته يف الســــائدة باللهجة أو خماطبة املجيب بلغته عدم تؤدي أن املمكــــن مــــن ٨٤

حىت فرص النجاح نسف إىل أي منهما يف الســــائد الصويت األداء بأســــلوب أو مقاطعته أو
اإلفراط يف فإن مزعــــج. وباملثل، بأنه وصفه أبدًا ال ميكن الذي النوع من املســــح كان لــــو
الســــهولة، أن يدمِّر بنفس ميكن، صغري حملي جمتمع يف املتمنعني املجيبني متابعة يف احلماس

هناك. املسح اجلاري

احلواشي
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املنظمة امليدانية - عاشرًا

املجيبني مع التفاعل - ألف
للتعامل الوكالــــة تنظيم كيفية العاشــــر الفصل ٤٢٦- يتنــــاول

املجيبني على التحريات اإلحصائية. مع بكفاءة
منظمة يلزم إلنشــــاء مــــا يف بذل تتمثل هنــــاك طريقــــة -٤٢٧
حبكم امليدانية، واملنظمــــة املنظمة. علــــى تلك واحلفاظ عاملة ميدانيــــة
إىل الوكالة باحتيــــاج ُتبِلَغهــــم لكــــي املجيبني مــــع تتفاعــــل تعريفهــــا،
وتوقيتها الصحيح شــــكلها يف املناســــبة املعلومات وتلتمس املعلومات،
املجيبني ومودم، تعاون من األقصى احلد بلوغ علــــى املالئم؛ وتعمل

الرفض. عواقب املناسب على النحو ح وتوضِّ
الدراســــية احللقة إىل زمن انعقاد يرجــــع بعيد عهــــد يف -٤٢٨
،١٩٥٢ ونيويورك عام أوتاوا يف بالتنظيم اإلحصائي، املعنية األقاليمية
اإلحصائية بشىت املكاتب ميثلون ممن احللقة يف تلك املشــــتركون توصل
استنتاج إىل النامية والبلدان النمو املتقدمة البلدان من يف كل أحجامها
عناصر ســــائر دون تســــتفيد، هي اليت وحدها امليدانية املنظمة مفاده أن
للموضوع. وفقًا ال للوظيفــــة وفقًا اإلدارة من العمليــــات اإلحصائية،
السكان، تعداد بشأن مماثل رأي يف تلك احللقة املشتركني لكافة وكان
وطنية ميدانية دون منظمــــة ُيدار أن ميكن ال نفســــه التعداد أن مفــــاده
ية حدِّ بتكلفة اســــتغالهلا املنظمة أمكن هذه مثل أنشــــئت مىت وأنه فعَّالة

أخرى. مسوح إلجراء منخفضة
ُيغيِّرا أن ميكــــن عامالن هنــــاك ذلك، من علــــى الرغــــم -٤٢٩
مركزي ال إحصائي نظام لديها بلدان فهناك الواضح. االســــتنتاج هذا
حتمية باعتباره بــــل احلر اختيارها مــــن به انطالقًا تأخــــذ مل جغرافيــــًا،
على قاصرًا اإلحصائــــي املركــــزي املكتــــب دور كان دســــتورية. وإذا
تنسيقية توجيهية مبادئ وإصدار أخرى أماكن املبوبة يف النتائج جتميع
أصبح وجود مباشرة، باملكتب املحيطة للمناطق مسح إجراء أيضًا ورمبا
ُفرادى كانت إذا ولكن .٨٥ مطروحة قضية غري وطنية ميدانية منظمــــة
الالمركزي النظام ل تشــــكِّ اليت الكانتونات أو املقاطعات أو الواليــــات
فسوف مســــتمرة، بصفة جيري بعضها وكان متعددة، مســــوحًا جتري

حسب الوظائف. منظمة ميدانية قدرة يف العادة متتلك
يف احلجم وفورات تتحقق إذ الواضحة. أســــبابه ٤٣٠- لذلك
وضمان الكبرية، العمل قــــوة وإدارة املســــتخربين، وتدريب التوظيف،
بتحرير العاملة القوى استعمال نقص واتقاء حتاشــــي االزدواج املُرِبك،
للموضوع خالصات وهذه األجل. وقصرية األجل وطويلة عقود دائمة
صحيحًا متثِّل فكرًا تزال وال مضت ســــنة قبل ٥٠ التســــليم ا جرى

اآلن. حىت

منظمة باعتبارها أنشئت قد امليدانية املنظمة أن لنفترض -٤٣١
املنفَّذة املسوح (باستثناء املســــوح لكافة اجلمع بعمليات مكلفة دائمة،
أحد مقوماا إن واملجيبني). املواضيعيني اخلرباء بني باالتصال املباشــــر
أا وهذا يعين الوطــــين. اإلقليم أحناء خمتلــــف يف هو موقعها الرئيســــية
ولذلك، .٨٦ املركزي للمكتــــب حملية وآذانًا عيونًا بوصفها تتصــــرف
يف اســــتراتيجيًا مواردها ُتوّزع حبيث املنظمات من العديد جرى تنظيم
بالتنســــيق املوقع ُتكلَّف مركزية خبلية االحتفاظ أحناء الدولة، مع شــــىت
الشــــديدة. باألمهية املركزية اخلليــــة مســــؤوليات وتتصف واالتصــــال.
الوكالة الالمركزية وإدارة الشــــبكة اليومي بني الوصل متثِّل حلقة فهي
امليدانية للمنظمة التابعــــة املكاتب املختلفة عمــــل وتكفل اإلحصائيــــة؛
مبثابة وتكون وليســــت احتادًا فضفاضــــًا، متكاملة منظومــــة باعتبارهــــا
وشكوكهم رغبام نقل يف يستخدموا املشــــاريع وصل ملديري جهة

املحلية. املكاتب إىل وشكاواهم
املشــــتركني أحد امليدانيــــة املنظمــــة تكــــون أن ينبغــــي - ٤٣٢
التعامل بكيفية الرأي املتعلقة تسوي خالفات دائمة يف جلنة الرئيســــيني
ملســــح به موصى جًا أن املنظمة امليدانية اعتقدت مــــع املجيبني. وإذا
لإلدارة قلقها عن تعرب أن املجيبني فبوسعها مودة يهدد بفقدان معيَّن
الســــكان لتعداد بإعداد ج متعلقة املســــألة كانت وإذا العليا بالوكالة.
اليت املناقشات يف امليدانية املنظمة تشــــترك رئيســــي آخر، تعداد أي أو

املستويات. أعلى على جتري
يســــتند إىل امليدانية املنظمة وجود فــــإن احلال، بطبيعــــة -٤٣٣
تســــتند، كما أجزاء متميِّزة، إىل اإلحصائية العملية تقســــيم إىل احلاجة
معلومات مرحلة مجــــع فصل إىل احلاجــــة إىل وجه اخلصــــوص، علــــى
التبويب. أو التقدير أو املراجعــــة َقبيل من أخرى مراحل عن املجيبــــني
األنشــــطة العامة أو ســــواء يف اســــتعمال اإلنترنت، شــــيوع اّطراد ومع
مواجهة يف اخلاصة امليدانية املنظمــــة يتغيَّر دور اإلحصائيــــة، ُيرجــــح أن
هذه املنظمات اجلاريــــة ُتلِزم األحوال أن إّال .٨٧ التكنولوجــــي م التقــــدُّ
أو املقبل العقــــد مدى علــــى التقليديــــة، أداء وظائفهــــا يف باالســــتمرار

األقل. على العقدين املقبلني
امليدانية الكبرية إىل املنظمــــات تقســــيم العادة يف جيري -٤٣٤
املجموعــــات ُتَكلَّف جمموعات. وإحــــدى هذه ثــــالث جمموعتــــني أو
مسوح يف حنو على أفضل وُتســــَتَغل قدرا املعيشية، اُألسر باســــتخبار
القوى مسوح ذلك (مثال مســــتمرة بصفة جتري اليت األســــر املعيشــــية
األعمال، شــــركات باســــتخبار ُتَكلَّف جمموعة أيضًا وهناك العاملة).
غري رمسية أو لديهم مهارات أفــــراد ــــمني بني مقسَّ اجلماعة وأفراد هذه
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قدر لديهم ليــــس وأفراد املحاســــبة أو الدفاتر إمســــاك جمال يف رمسيــــة
تســــليم األوراق املنجزة يف أساســــًا مســــؤوليتهم تتمثل اخلربة من كبري
االســــتهالكية، الســــلع بتســــعري ثالثة جمموعة ُتَكلَّف وقد واســــتالمها.
الغذائية املواد قبيــــل من املنتجات، من كبرية طائفــــة وتشــــمل معارفها

والترفيه. واملالبس واألدوية
وقد تشمل شقني. من نفســــها املجموعات تتكون رمبا -٤٣٥
القيادة يتولون الذيــــن الدائمني مــــن املوظفني صغرية مجاعة منهــــا كل
بعقود موظفني تضــــم أكرب ومجاعة االســــتمرارية، ويكفلون والتنظيــــم
القصرية العقود ذوو املوظفــــون وهؤالء للتجديد. قابلة األجل قصــــرية
التقلبات املرونة إزاء من كبريًا امليدانية قــــدرًا للمنظمة يوفِّرون األجــــل

العمل. تدفق يف احلادثة
املجيبني، من عديدة فئــــات مع املنظمة امليدانية تتعامــــل -٤٣٦
واحلكومات، االقتصاديــــة، واملؤسســــات املعيشــــية، األســــر من تتألف
بعض يف األجنبية املؤسســــات فضًال عن التجاريــــة، غري واملؤسســــات
حساســــية ذات تكون وقد الفريدة، خصائصها منها ولكل األحيــــان.
نتناول وحنن املختلفة. الطلبات أنواع إزاء مقاوم، طابع ذات أو مرهفة،
تستخدمها واألساليب اليت ميكن أن املســــائل هذه الفرع بعض هذا يف

اشتراك املجيبني. األقصى من احلد لتحقيق اإلحصائية الوكالة
املعيشية األسر - ١

اإلحصائية املعيشــــية والوكالة األسر بني التفاعالت إن -٤٣٧
األسر دخول ومسح السكان، بتعداد شيء، كل وقبل أساســــًا تتعلق،
تكمِّل اليت اخلاصة العاملة، واملسوح ومســــح القوى ونفقاا، املعيشية
امليدانية مديــــر املنظمة لدى يتوافر أن وينبغــــي األخرييــــن ٨٨. النوعــــني

يلي: ما املعيشية األسر املسؤول عن الناجح
٨٩؛ نطاقها باملجيبني تتسم بشمول قائمة •

- االقتصادية واخلصائــــص اإلثنية شــــاملة باخلصائص معرفــــة •
التعاون من األقصى احلد لبلوغ وذلك االجتماعية للســــكان،

اخلصوصية؛ عن اقتحام الناتج االحتكاك من واحلد األدىن
لدى املنظمة تراكم ما فيه يتجلى املستخربين لتدريب أسلوب •

املجيبني. جمتمع بنجاح مع بكيفية التعامل معرفة من

يدركوا أن مواقعهم قبل يف املســــتخربين نشــــر ينبغي ال -٤٣٨
هناك بضع ذلك، إىل وباإلضافة والتعاون. القسر الفارق بني تام بشكل
ما حتتفظ األسر نادرًا املثال، ســــبيل يلزم فهمها. فعلى أخرى مســــائل
تستند اليت هي األسئلة وأسهل لالستعمال. صاحلة بسجالت املعيشــــية
وإسهام األحوال الدميغرافية، ذلك (مثال األســــر تلك أحوال معرفة إىل
ر تذكُّ اليت تتطلب هي األسئلة وأصعب القوى العاملة). األسر يف تلك
مىت ذلك: ســــجالت تفصيلية (مثال على االطالع أو بدقة شــــيء كل

وبأي تكلفة؟). املعيشية لألسرة معيَّن صنف شراء جرى
أسئلة معيَّنة، إزاء سيئًا املعيشية األسرة رد فعل يكون ٤٣٩- قد
األســــر بعض ويف الدميغرافية. الثقافية أو خصائصها علــــى بناًء وذلــــك
بعض أن كما إنفاقهــــم، طبيعة كتمان املجيبــــون يفضل قد املعيشــــية،
نفقات ذلك (مثال األخالقية من الناحيــــة مكروهات ُتعَتَبر، النفقــــات
للجدال املثرية املواضيع تثري كذلك، قــــد والتبغ). الروحية املشــــروبات
ردود تثري ُيحتمل أن بل متنوعــــة، فعل ردود من قبيل اإلجهاض الــــيت

عنيفة. فعل
يلي: ما امليدانية على املنظمة فعالية تتوقف - ٤٤٠

استخبارات األسر يف والفشــــل النجاح بعوامل معرفتها عمق •
املعيشية؛

املجيبني بــــني العالقات لتدريب املســــتخربين يعــــزز برنامــــج •
واملستخربين؛

يف أن يناضل عليه جيد أن الذي املستخرب مساندة القدرة على •
املعلومات. تقدمي دون حتول كاسحة مقاومة وجه

أيســــر من الوظيفية املنظمة يف وجــــود هــــذه القــــدرات -٤٤١
املنظمة املصنَّفة مواضيعيًا. يف وجودها

املعيشية األسر مع للتعامل القانوين األســــاس كان مهما -٤٤٢
تلك اُألَســــر تعامل امليدانية أن املنظمة تود عشــــر)، الثاين الفصل (انظر
حلماية وسياســــية قانونية تدابــــري توجــــد البلــــدان، بعــــض ويف برفــــق.
بالنســــبة ال ميثل بصفة عامة ألن اإلحصاء ونظرًا املجيبني. خصوصيــــة
لغريه من املمنوحة العليــــا باألولوية عليا تقــــارن أولويــــة احلكومــــة إىل
جانب املجيبني األرجح على ستأخذ احلكومة إحلاحًا، املســــائل األكثر

مجاعتان املربع ١٤- 
اجلماعتني، ظلتا بني ينشــــب الصراع مل وبينما اهلضاب. وسكان الساحل ســــكان بني البلدان أحد بالتساوي يف انقســــم الســــكان
تصبح أن وكان من املمكن األسرة. وشــــؤون املالية الشــــؤون من مواقفهما واضحة يف عن االندماج وأظهرتا اختالفات ما تكونان أبعد
اقتحام درجة منطويًا على ُيعَتَبر هذا ألن األخرى، اجلماعة املســــتخِبر إىل انتماء عند هي األســــهل اإلحصائية من التحريات معيَّنة أنواع
اليت من باملواقف تفصيلية معرفة يستلزم املســــوح إدارة يف يف اإلجابة. والنجاح مع نظرائه تشــــارك املســــتخرب يف املتمثلة الدرجة من أقل

القبيل. هذا
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أن دون املعيشــــية األسر عندما ينشــــأ احتكاك بســــبب طبيعة مســــوح
والعواقب املترتبة املعلومات ملدى خسارة تامًا جتري تقديرًا كي تتمهل
االحتمال هذا امليدانية املنظمات تبحث أن وينبغي اخلسارة. تلك على
املستخربون أّال يتجاوز تضمن وأن املعيشــــية األســــر مع تتعاَمل عندما

حدودهم.

االقتصادية املؤسسات - ٢
كل االقتصاديــــة  املؤسســــات مــــع التعامــــل ٤٤٣- خيتلــــف
أن تلك املؤسسات جتد إذ املعيشية. األســــر مع التعامل عن االختالف
االعتماد كثريًا من أسهل إىل السجالت استنادًا األســــئلة على اإلجابة
أنه مىت هو واضح، سبب ولذلك الرأي. إىل االســــتناد أو الذاكرة على
بتقدمي البيانات صغري ملوظف اإلذن ميكن مبعلومات اإلدالء قــــرار اختذ
آراء بالتعبري عن للموظف نفسه ُيؤذن بينما ال السجالت؛ إىل املستندة
الذاكرة. وباختصار، فإن على اعتمادًا وقائع بســــرد أو الشركة باســــم
مراعاة واألكثر ما نتوقعه الســــجالت هي أكثر إىل املســــتندة اإلجابات

األعمال. شركات إدارات نظر وجهة من الوقت العتبارات
املؤسسات غالبًا على ينطبق التمييز أعاله أن ســــنالحظ -٤٤٤
املؤسسات عامة (هي بصفة سليم حنو على واملكوَّنة املنظمة االقتصادية
غري و/أو املؤسســــات الصغــــرية أما والكبرية). املتوســــطة االقتصاديــــة
يقل وأن املعيشــــية، األســــر معاملة نعاملهــــا أن فيستحســــن النظاميــــة،
إىل تســــتند ال اإلجابات قد ألن الســــجالت، علــــى كثــــريًا التشــــديد
التصرف حرية مــــدى أن إىل ذلك ســــليم. يضاف دفاتر إمســــاك نظام
من حالة كل يف كليــــًا املســــح خيتلف عملية يف للمســــتخربين املمنوح
حصلوا مىت اتباع املســــتخربين، يف متامًا نثق ميكن أن وبينما احلاالت.
معيشية أو أسرة أجل إحالل من لإلجراءات التدريب املناســــب، على
أن حيدث ميكن أخرى، ال حمل النظامي غري القطاع صغرية يف شــــركة
تتمثل إحدى وهلذا السبب، الكبرية. الشركات حالة يف نفسه الشــــيء
ولباقة املستخربين األكثر خربة انتداب يف امليدانية القوة استخدام طرق
تكون فيها اليت األخرى احلاالت ومع املعيشية مع األسر التعامل ملهمة
فمن خربة، املستخربون األقل أما واإلقناع. اللباقة لعاملي العليا األمهية
االقتصادية املؤسســــات مع املعتادة االتصاالت إليهم ُتســــند أن املمكن
لية األوَّ االتصاالت إجــــراء ينبغي وبينما املناِســــب. على النحو املكوَّنة
ترك للوكالة، ينبغي مستوى متيسر على أرفع االقتصادية مع املؤسســــة
اليت احلاالت الرسائل. ويف نقل يف أساسًا مهامه تتمثل لشخص املتابعة
الربيد اإللكتروين أو أو اهلاتف بالربيد نفسها معاجلة املســــألة فيها ميكن
(أو اإللكتروين الربيــــد وإذا اختــــري الوســــائل. هذه اســــتعمال ــــل يفضَّ
املناسب. التقين تكفل الدعم امليدانية أن املنظمة على تعيَّن الفاكس)،

خاصة االستهالك: حالة القياسي ألسعار الرقم - ٣
العمل فرقة جعل الضــــروري من كان إذا ما حتديــــد إن -٤٤٥
املنظمة من أساســــيًا جزًءا كل شــــهر الســــعرية املعلومات جبمع املكلَّفة

عن املسؤولة إشــــراف اإلدارة مباشــــرة حتت بصورة وضعها أو امليدانية
املفضل، باالختيار تتعلق مسألة هو القياسي ألسعار االستهالك الســــعر
عن املســــؤولة اإلدارة أن الواضح، ومن العامة. والعالقات والكفــــاءة،
ال ســــيما تعليماا، كافة من إتباع التأكد ســــتود القياســــي الرقم ذلك
أن ختشــــى قد إا بل واالســــتبدال، اجلــــودة بقواعد منهــــا يتعلــــق مــــا
جدية درجة مــــن التقليل إىل امليدانيــــة املنظمة تشــــتت اهتمــــام يــــؤدي
فقدان أيضًا الوكالة ختشــــى ذلك، قد على وعالوة التعليمــــات. هــــذه
مؤداه انطباع اجلمهــــور لدى تولَّد إذا القياســــي ذلــــك الرقم يف الثقــــة
مدربني غري موظفون هم املتعلقة باألســــعار املعلومات أن مــــن جيمعون
متامًا عليه تنطبــــق القياســــي ال الرقم كافيــــًا. ونظرًا ألن ذلك تدريبــــًا
اســــتخبار بروتوكوالت وال األســــر املعيشــــية اســــتخبار بروتوكوالت
االطالع بطلب ُتنفَّذ تلك االستخبارات (أغلب املؤسسات االقتصادية
أحيانًا ُتعَرض أو بالتجزئة البيع مؤسسات تعرضها عامة معلومات على
األرقام املعنيــــني بتلك املســــتخربين أو الفهــــارس)، فإن اإلعالنــــات يف
القوة وضع على ع تشجِّ حجج وهذه خاص. تدريب يلزمهم القياســــية
إلدارة اإلشــــراف املباشــــر حتت القياســــية بتلك األرقام املعنية امليدانيــــة
امليدانية. املنظمة ضمن وليس ألســــعار االســــتهالك، األرقام القياســــية
اجلغرايف والتوزيع فيها احلجم يستلزم البلدان اليت يف ح، من املرجَّ أنه إّال
القياسي الرقم بذلك املعنية املستقلة االستخبار قوة أّال تكون حملية إدارة
باملنظمات يفضل االســــتعانة احلاالت، هذه مثل ويف للكفــــاءة. حمققــــة
بالرقم معنيني خــــربة ذوي إشــــراف مســــتخربين حتت املحلية، امليدانية

االستهالك. القياسي ألسعار
احلكومة - ٤

اإلجراء عن من احلكومة املعلومات مجع إجراء خيتلــــف -٤٤٦
وذلك االقتصادية، واملؤسسات املعيشــــية األسر من جلمعها املســــتعمل

التايل: النحو على
تابعة ميدانية منظمــــات احلكومية الوكاالت لدى تكــــون • قد

مشترك؛ ولذلك يلزم جهد هلا؛
القانون يكــــون املعلومات، قد باإلفصاح عــــن خيتــــص فيمــــا •
م للوكالة املنظِّ القانون مــــع متعارضًا الوكاالت ــــم لتلك املنظِّ

القانوين؛ التعارض إلزالة مما يستلزم حًال اإلحصائية،
مبعيار احلكومية الــــوكاالت مجع املعلومات تقيُّد يســــتلزم قد •
الوكالة متلك مل لــــو حىت الوكالة اإلحصائية، وضعتــــه ترميــــز

الغري. على الالزمة لفرضه الوالية
يف الزراعة بــــوزارات األوىل احلالــــة تتحقــــق ما غالبــــًا - ٤٤٧
كثافة اســــتعمال تقاليدها من ويكون الزراعة عليها اليت تغلب البلــــدان
تناِقش أّال اإلحصائية وَحرّي بالوكالة الوزارة ٩٠. يف ية الكمِّ املعلومات
املوجودة العمل وبقوة املوجودة بالنتائج وأن تســــتفيد الســــيطرة قضايا
مدى بشــــأن النقاش قبيل من مثمرة، نقاشــــات الوزارة ختوض مع وأن
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من قبيل تكاملي عمل إطار يقتضيه قد ما (وهو اجلمع تعديل ضــــرورة
القومية). احلسابات نظام

يقضــــي تقليــــد لديهــــا أخــــرى مؤسســــة النقــــل ٤٤٨- وزارة
ســــجالت الوزارة هذه عمل إذ يولِّد يــــة، الكمِّ باســــتعمال املعلومــــات
منخفضة ية حدِّ بتكلفــــة اإلحصائية لألغراض ميكن اســــتعماهلا إداريــــة
يف التوصل تتمثل السياســــة األحكم فإن أخرى، ومرة الكفاية. فيه مبا
ممكنة من املعلومات اســــتفادة بأفضل خيتص الوزارة فيما مع اتفاق إىل
املعايري مع اإلدارية املعلومات تتطابق األحيان، ال بعض ويف املوجودة.
يف الشروع من العادة يف أيسر الالزمة التعديالت أن إدخال الدولية، إّال

جلمع البيانات. مستقل جهد
اليت اســــتعمال البيانات دون احلائلة الرئيســــية ٤٤٩- احلواجز
بتحصيل املكلَّفة احلكومية الوكاالت (ال سيما أخرى وزارات مجعتها
قانونية حواجــــز هي االجتماعــــي) نظــــام الضمــــان وإدارة الضرائــــب
السجالت على محاية احلرص حمصلو الضرائب إىل ينـزع وتنظيمية. إذ
تقاســــم وجمرد فكرة اإلحصائيــــني. شــــأن ذلــــك يف شــــأم اإلفراديــــة
دافعي الضرائب ملشاعر شديد جرح يف ســــببًا تكون أن البيانات ميكن
االكتشــــاف على قدرا اشــــتدت مهما الــــوزارة، مسعــــة تلويــــث ويف
تتلوث قد الوكالة اإلحصائية مسعــــة فإن ذلك، على واجلمــــع. وعالوة
وتسببت حكومية أخرى وكاالت من معلومات تتلقى أا ُعِرف ما إذا
م تقدِّ أا مفــــاده فســــاده) مدى يهم (ال تصوُّر خلق يف املعرفــــة تلــــك
عشر الثاين من الفصل ٤ - ألف الفرع تكميلية. ويستهدف معلومات
العمل حجم كثريًا من للتقليل اإلطالق على أفضل أســــلوب أن إظهار
تكون أن هو االقتصادية املؤسســــات على املفروض اإلحصائي الورقي

واحد فحسب. باجتاه الضريبية املعلومات تقاسم عالقة
اإلحصائية عن الوكالــــة متتنع يســــتصوب أن عامة، بصفــــة - ٤٥٠
من بدًال البيانات، جبمــــع خالهلا من دائمة تقوم الوزارات ترتيبــــات إنشــــاء
قائم بّناء اتفاق إىل للتوصل املوجودة والضغط السياســــي املوارد اســــتعمال
تقليد إرســــاء هي العمل يف للبدء طريقة أفضل ورمبا كانت التعاون. علــــى
أن املمكن ومن بني الوزارات. مشــــتركة رمسية غري جلان إنشــــاء يتمثل يف
ألنه الطريق، امتداد على األمــــل خيبة من اإلحصائية كثريًا الوكالة تواِجــــه
عاجلة. مهمة البيانات مجع يف التعاون أن اإلحصائيني غري يتصور ما نادرًا
خدمة نيل فضل احتمال يغريهم قد اإلحصائيني غري فإن أخرى، ناحية ومن

كبريًا. املجيبني جمتمع يكون عندما سيما ال إىل املجيبني، مقدمة هامة
عند مجع مشــــترك معيار تطبيــــق مســــألة هناك أخــــريًا، -٤٥١
إعداد ســــياق يف غالبــــًا تنشــــأ مســــألة وهــــذه اإلحصائيــــة. البيانــــات
للحســــابات ســــيما ال العامة، املالية ألغراض املتخصصة التجميعــــات
اجلاري اإلنفاق تعريــــف لنفس الوزارات اســــتعمال وضمان القوميــــة.
منفِّرة تكون قد شاقة مهمة هو اجلزئي الصعيد على الرأمسايل واإلنفاق

حتاشيها. ميكن ال ولكن األحيان، بعض يف

خاصة كحالة احمللية واحلكومة املقاطعة حكومة - ٥
املقاطعات حكومــــات لدى توجد كثرية، حــــاالت يف -٤٥٢
وهذا هلا تتميز بتطورها الشــــديد. تابعة إحصائية مكاتب الواليــــات أو
وأملانيا وكذلك يف الربازيل من قبيل اليت االحتادية البلدان يف احلال هــــو
باحلكم املتمتعة باملناطق توجد حيث إسبانيا، قبيل من احتادية غري بلدان
بصفة م اجلمهور اليت البيانات مجع على لديها القدرة مكاتب الــــذايت

البيانات وتعميمها. تلك وعلى تبويب خاصة
التداخل بني منــــع املهم من يكــــون احلاالت، يف هــــذه -٤٥٣
حتقيق وميكن مــــودَّة املجيبني. اســــتنفاد أو املختلفة امليدانية املنظمــــات
بني املعلومات بتقاســــم تســــمح قانونية أجهــــزة وجود عنــــد التــــوازن
فيه الكفاية مبــــا دقيقة عملية ترتيبــــات ووجود اإلحصائيــــة الــــوكاالت

القبيل. هذا من اليت األجهزة لدعم
يشــــمل ال األخرى املؤسســــات احلكومية مع التعامــــل -٤٥٤
هذه املسائل حتسم املبدئية، تلقائية. ومن الناحية بصورة امليدانية املنظمة
أمكن مىت القانونيني، ومستشاريهم الوكاالت اإلحصائية رؤســــاء بني
إشراك أمكن املختلفة، احلكومية املســــتويات إشراك جرى وإذا ذلك.
كال احلكومية املشَتَركة على الشؤون عن املسؤولني السياسيني الرؤساء
إىل تفويض املهام عن االتفاق أســــفر فإنه إذا وبطبيعة احلال، اجلانبني.
ويف البيانات. مجع دورًا يف املنظمات هذه ســــتؤدي امليدانية املنظمات
املحلية، احلكومات فيها اليت تشــــارك احلاالت يف أو االحتادية البلــــدان
احلاالت، هذه مثل ويف بأســــره. البلد صعيد على عادة التعاون حيدث
الوكالة مع اتفاقًا إبرامها بعد الوطين الصعيد على امليدانية القوة تعمــــل
من وحدة كل منســــقة مع تفامهات جمموعة وليس ككل، اإلحصائيــــة

املواضيعية. الوحدات

للربح غري اهلادفة املؤسسات - ٦
بلدان يف كافة للربح غري اهلادفة املؤسسات أمهية تزداد -٤٥٥
توضح كيفية توجيهية مبـــادئ ُوضعت ذا، واعترافًا العـــامل تقريبًا.
٩١.ومعظم القبيل هذا من اليت للمؤسســـات االقتصادي التأثري مراعاة
أي يف تشـــارك اليت واهليئات الطوعية اهلادفة للربـــح غـــري املنظمـــات
إلمســـاك ما من نوع نظام أوَّيل مـــع اجلمهور لديها نقدية تعامـــالت
حمدودة تلبيتها عليها املتعيَّن مطالب املســـح تكون ما وغالبًا الدفاتـــر،
قد للربح اهلادفة غـــري والتعليمية الصحية املؤسســـات إّال أن نســـبيًا.

امليدانية. املنظمة اهتمام من مزيدًا تتطلب
والتعليمية غري املؤسســــات الصحيــــة حاالت تشــــكل -٤٥٦
حجمها أن إىل أساســــًا وهــــذا راجع مســــألة منفصلة، للربح اهلادفــــة
أمهيتها أن وإىل اإلمجايل املحلي الناتج من حصة بوصفه يقاس النســــيب
يف العادة وقد جرت خاصة. مراعاة تتطلب البلد يف تنمية االجتماعية
والتعليم. الصحة تتناول متخصصــــة مســــوح إجراء على عديدة بلدان
التقليدية اليت املســــوح عن االنصراف حنو اجتاهــــًا أيضًا هنــــاك أن إّال
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قياس إىل باإلضافة النتائج، قياس حماولــــة وحنو اخلدمتني تتنــــاول هاتني
القبول من بشيء حيظى عمل إطار ومثة .٩٢ والبشرية املادية املدخالت
”الصور“). من بدًال (”األفالم“ الطولية املسوح إىل االهتمام وحيّول
نطاق من خيرجها إحصائي تعقيد اجلهود من هذه مثل مييــــز مــــا أن إّال
باملستشــــفيات اإلداريون ينجزها املوظفــــون ميكــــن أن األنشــــطة اليت
فرعي كُمنَتج للربــــح اهلادفة غــــري واملــــدارس واجلامعات والعيــــادات
يشارك يزال ال هناك نظام إحصائي االعتيادية. وإذا كان ألنشــــطتهم
بــــني مقدِّمي التنســــيق فإن املتخصصة، والتعليــــم الصحــــة يف مســــوح

فائقة. أمهية يصبح ذا وجامعي البيانات السجالت
أن هذين هـــو املســـألة، هذه علـــى تعليـــق أخري مثـــة -٤٥٧
حبيث مها من التخصص - والتعليم الصحـــة ميداين أي - امليدانـــني
موجودة بالتبويب املكلَّفة التحليلية أو اإلحصائية صارت الوحدات
جتمع إحصاءات الـــيت البلدان غالبية يف نفســـها املســـؤولة بالـــوزارة
وحىت اإلحصائية الصغرية، الوكاالت إىل بالنســـبة عنهما. أما دورية
يكون فقد مرحلة حتديد واليتها، تزال يف ال اليت املتوسطة الوكاالت
املركزية حماولة بلوغ مـــن حاهلا بدًال األمور على ترك احلكمة مـــن

جناحها ضئيلة. اليت رمبا تكون فرص التامة
تود أن قد فإا الراســــخة، األوضاع ذات املكاتب ٤٥٨- أمــــا
هذه ومثل خمصصة. إحصائية توابع أو مؤسسات وتنشئ حظها جترِّب
موظف تنفيذي إىل وجود باإلضافة فهي متنوعة، أشكال ذات اهليئات
ممثلني من مؤلَّف جملس أمــــام مســــؤولة تكون أن ميكن منها بــــكل أول

اإلحصائية. وللوكالة الصحة) (أو التعليم لقطاع

املواضيعية مع املنظمة التفاعل - باء
املناظري - ١

باملكتب لكل وحدة تنظيميــــة كربى أن يكــــون ينبغــــي -٤٥٩
تقاطع مدى لرؤية كاِف العمومية مــــن بقدر اإلحصائي منظور يتســــم
حالــــة النظام يف أعماهلا تقاطــــع مدى أو املكتــــب، بقيــــة مع أعماهلــــا
عندما العامة الزمة غالبًا ومثل هذه الرؤى بقية النظام. مع الالمركزي
حيدث ال احلظ حلســــن وهذا هام، طرق مفترق الــــوكاالت إىل تصــــل
عادة نطاق التفاعل يقتصر فإن اليومية، إىل األمور بالنســــبة كثريًا. أما
إدارة ولذلك، ســــتضع معها. املعلومات تبادل جيري اليت اجلهات على
املتعلقة شــــيء، سياســــاا كل وقبل أوًال اعتبارها، يف امليدانية املنظمــــة
يف اجلزء املكلَّف ذلك والتواصل مع عشر) الثاين الفصل (انظر باملجيبني

مجعها. اجلاري بالبيانات بتجهيز الوكالة
التوتر. فعلى إىل الضيِّق املنظور يؤدي األحــــوال كل يف -٤٦٠
طلبهم عند اإلحصاء االقتصادي، املسؤولون عن يفكر قد املثال، سبيل
حٍد أدىن إىل التقليــــل يف إنفاق املســــتهِلكني، عن معلومــــات تفصيليــــة
االستهالك ألسعار القياسي الرقم أوزان يف املوجودة األخطاء ممكن من
هذه حتدثه أن ُيفتَــــَرض الذي للضرر نظــــرًا هدفهم الرئيســــي باعتباره

بكل الصلة ذات حتميل التحريــــات فإم يــــودون ولذلك، األخطــــاء.
عن املســــؤولني موقف يقابله قد املوقف وهــــذا املمكنة. االحتياطــــات
أجل كلمــــا قصر أنه خربم مــــن تعلموا الذيــــن امليدانيــــة، العمليــــات

املجيبني. زاد تنبُّه االستخبار
التزام على وجود تدل صحية عالمة ذاته يف حد التوتــــر -٤٦١
وجهة عن الوحدتني أي من تعبِّر مل وإذا كلتا الوحدتني. حيفِّز باجلودة
بدرجة أكرب. التوتر يتصاعد قد الكامنة، األخطار حتاشي بشأن نظرها
يفرض تنظيمي جهــــاز وجود ينبغي التضارب الحتمال نظــــرًا أنــــه إّال
املوظفني. كبار مناشدة إىل دون االضطرار املعنية األطراف بني االتفاق
إدارة لدى اآللية هــــذه توجد أن ينبغي اجلديدة، املبــــادرات حالــــة ويف
.٩٣ املشــــروع ســــلطة مدير األمر حتت اية يف تكون وأن املشــــروع،
احلل يقتضي نشــــاط جار،ٍِ عن ناجتًا التضارب موضوع وعندما يكون
خمصصة، وليســــت دائمة، جلنة لوجود والداعــــي دائمة. إشــــراك جلنة
والوحدات امليدانية املنظمــــة بالتفاعل بني املتعلقــــة املشــــكالت أن هو
خالفات مترير هو اهلام كثريًا. والشــــيء تظهر أن هلا ر املواضيعيــــة ُمقدَّ
ُملِزمة حلول إجيابية عن يســــفر الذي التعاوين احلوار عرب قنوات الرأي

األطراف. لكافة
واملسوح التعدادات - ٢

كًال من تعاِمــــل أن امليدانيــــة املنظمــــة إلدارة ميكــــن ال -٤٦٢
حمل كل منهما حيل أن ميكن نشــــاطني باعتبارمها واملســــوح التعدادات
الســــكان واملساكن، تعدادات ســــيما ال التعدادات، تقتضي اآلخر. إذ
ينبغي ال بينما وطنيًا، حدثًا اعتبارها بالتايل وينبغي كربى مدنية تعبئــــة
تكرارها وإمكان وتأثريها حلجمها نظرًا الطريقة، ذه املســــوح معاملة

ينبغي حتاشيه). الشيء هذا أن مثل (رغم
منظمة أي إىل بالنسبة األمهية عظيم الســــكان أمر تعداد -٤٦٣
تنشــــأ الوكاالت عديد من ألســــباب متنوعــــة. ويف وذلــــك ميدانيــــة،
ميثل ولذلك التعداد؛ اســــتجابة الحتياجات الواقع يف امليدانية املنظمات
أي يف األبرز أن اجلزء هــــو ثاٍن اعتبار الرئيســــي. ومثة التعــــداد التزامها
املكثَّف النشاط من وجيزة فترة إىل حيتاج ألنه البيانات، مجع هو تعداد

كافة. املعيشية األسر تبذله الذي
للتعداد، فإا التحضري يف امليدانية املنظمة تساهم عندما -٤٦٤
ج إىل ترمجتها على وتساعد بالبلد التفصيلية معرفتها على تعتمد عادة
املحلية ألجل بالظروف مبعرفتها وعندئذ تســــهم أيضًا البيانات. جلمع

وحشدهم. املحليني حتديد القادة
التفاعالت إدارة - ٣

شــــأا امليدانية، للمنظمة بد الترتيبات، ال كانت مهما -٤٦٥
تعىن أن اإلحصائي، املكتب األساس يف وظيفية أخرى منظمة شأن أي
عن التوتر الناشئ نقاط عناصره. وتشــــمل بصالا بســــائر العناية كل

يلي: ما هذه الواجب مراقبتها، التماس عالقات
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استنتاجات
الوظيفة. حسب فعَّاًال تنظيمًا تنظيمها ميكن امليدانية املنظمة أن على عام اتفاق هناك

يلي: ما على امليدانية املنظمة فعالية وتتوقف
املعيشية؛ استخبارات األسر يف والفشل النجاح بعوامل معرفتها عمق •
واملستخربين؛ املجيبني بني العالقات يعزز املستخربين لتدريب برنامج •

املعلومات. اإلفصاح عن كاسحة تعوق مقاومة وجه يف أن يناضل الذي جيد لزامًا عليه للمستخرب الدعم تقدمي على القدرة •
االتصال مســــؤوليتها يف تتمثل مركزية إجياد وظيفة مبكان األمهية من بات أحناء البلــــد، يف شــــىت متناثرة امليدانية املكاتــــب كانــــت وإذا

والتنسيق.

املستندة اإلحصاءات من العديد نطاق يقتصر بلدان أمريكا اجلنوبية، من عديد يف ٨٥

تعاون بفضل مبادرات بدرجة ما التنسيق ُيكَفل ولذلك على العاصمة الوطنية، املسوح إىل
يتوىل أن البلدان على هذه بعض يف العــــادة جرت وقد األخرى. احلكومية املســــتويات مع

امليدانية. شؤون قوته املسوح من مسح كل مدير
األول والءها أن غالبــــًا املحلية املكاتب تتصــــور َدة، موحَّ املنظمة كانــــت مهمــــا ٨٦

اإلحصائية الوكالة مصاحل ختــــدم أن أن عليها أيضًا ترى وال (املجيبني) املحليــــة للجماهــــري
الوطين. اإلحصائي النظام أو الوطنية

النشــــر. من األقل على جزء ويف بالتبويب خيتص فيما من هذا فعًال حدث الكثري ٨٧

جعلوا قد اإللكتروين، جانب التعميم إىل اللواحق، من وصفيف املنضدي احلاسوب أن إذ
األساسية املهام سوى ذلك من يستثىن وال متقادمًا، شيئًا التقليدية الطباعة أجهزة من الكثري

وإرسال الربيد). والفرز، والتجليد، (مراجعة النصوص،
تتناوهلا لكي خمصصة منظمة تلزمها التخصص شديدة كبرية مسوح أحيانًا توجد ٨٨

صحيح. بشكل

املعيشية األسر من مســــوح أو الســــكان، تعداد من ُتســــتَمد ميكن أن القوائم ٨٩ هذه

بنفسها. امليدانية املنظمة تعدها قائمة من أو باستمرار ُتسَتكَمل اليت األخرى
املستحَدثة، اإلحصاءات أول من كانت اإلحصاءات الزراعية البلدان، عدد من يف ٩٠

ترأس اليت هي الزراعة وزارة وكانت اإلحصائي، املكتب وجود سابقًا على وجودها وكان
اإلحصاءات. جتمع تلك اليت العاملة القوة

Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National ٩١

املتحــــدة؛ األمــــم (منشــــورات Accounts, Studies in Methods Series F, No.91
قريبا). سيصدر

اإلشغال كمؤشر ومعدالت املستشفيات أسرَّة عدد تقدير هو الشائع النمط ٩٢ كان

من أيَّا ولكن تعليمــــي. كمؤشــــر القيد ومعدالت الدراســــية املقاعد عدد وتقدير صحــــي،
والفعالية. ملسأليت اجلودة االهتمام من كثريًا مينح مل املؤشرين

املنظمة أو الوكالــــة اإلحصائية إدارة ــــل تدخُّ اســــتبعاد بذلك أبدًا املقصود ليــــس ٩٣

الوكالة. برنامج سالمة على يؤثر املشروع مدير قرار أن إذا رأتا امليدانية

احلواشي

الذين األخصائيني املواضيعيني، ضغوط عن الناشــــئ التحدِّي •
املحلِّلون هم هــــؤالء وأبرز املجيبني، عن ما يكون أبعــــد هم

والتعميم؛ التسويق وأخصائيو القوميون واملحاسبون
إجراء عند توافره الواجب اجلودة مبستوى املتعلقة االلتباسات •
بضرورة واعيــــة امليدانية املنظمــــة تكون وال بــــد أن املســــح.
باجلودة املتعلقة معايريهــــا املعقــــول بني التوفيــــق التوصــــل إىل

املسح؛ وميزانية
على إجراؤها املســــح اليت ميكن عمليات بني الســــليم التوازن •
النمــــط الالمركزي) (يف اإلقليميــــة املكاتــــب يف فعَّــــال حنــــو
مركزية، بيئــــة يف مــــن إجرائها بد ال وعمليــــات املســــح اليت
للنجاح بضمانات االتســــاق املقترنة تطبيق معايري وإّال تعــــذر

معقَّد). ترميز على املسوح املنطوية (مثال ذلك
تنتبه أن امليدانيــــة للمنظمة ينبغــــي ذلك، إىل ٤٦٦- باإلضافــــة
إلدارا أن تتاح قبل تعوقها ميكن أن الــــيت التكنولوجية التطــــورات إىل

طريق عن االتصال أن فيه شــــك ال ومما موظفيها. تدريب إعادة فرصة
ذه يشــــمل قد الذي (واالتصال اإلنترنــــت باملؤسســــات االقتصاديــــة
اخلرباء صلة ســــيوثق ســــنوات) بضع خالل املعيشــــية اُألســــر الطريقة،
جتد أن وينبغي قبــــل. من حتقق بدرجة أكرب مما باملجيبــــني املواضيعيــــني
تؤدي ميكن أن العملية اجلديدة مكانًا ــــذه لنفســــها املنظمات امليدانية

التكلفة. لفعالية حمققًا ضروريًا دورًا فيه
أن يكفل اليت ينبغي األساســــية اخلدمات من عدد هناك -٤٦٧
املكتب املســــتخَدمني خــــارج للموظفني اإلحصائيــــني توافرهــــا كبــــري

بينها: ومن املركزي،
األُطر اإلحصائية؛ على االطالع •
املتكافئة؛ التدريب بفرص التمتع •

قرارات الختاذ احلقيقي يف الوقت باملكتب املركزي االتصــــال •
املفاهيم القياسية. تطبيق بشأن
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املستعِملني إىل املعلومات توصيل - عشر حادي

التعميم والنشر تعريف - املربع ١٥
”اإلتاحة للجمهور“ به يقصد فيه تعريفان عامان. فالتعميم وهلما التايل، النص يف حامسني دورين و”النشر“ ”التعميم“ لفظا يؤدي
على أو النشــــر اإلحصائية بطريق املعلومات عملية إشــــهار يشــــمل فإنه النشــــر، أما ذلك. تنفيذ طريقة عن دون قيــــود وبصــــرف النظر
والتلفازي، الالسلكي والبث السمعية املغناطيســــية والشرائط والشــــرائط فقط للقراءة املخصصة املدجمة األقراص يشــــمل كما اإلنترنت،

األهداف. نفس تلّبي ميكن أن وسائط أخرى وأية

يف املتاحة اإلحصاءات بأن املبالغة القول قبيل من يكون ال ”قد
املستعملون منها يستفيد ال غريه، أو النشــــر بطريق البلدان، معظم
اإلحصاءات إىل أن يرجع جزئيًا هذا حال، وأن بأي استفادة تامة
اإلحصاء تعزيز اســــتغالل وُيعّد ... الكفايــــة مبا فيه معروفــــة غــــري
الشــــاملة الدراســــات على القائم الفعَّال بالترويج أمشل، حنو علــــى

.“٩٤ التعميم ال يتجزأ من جهود للمستعِملني، جزًءا

العامة التعميم قضايا - ألف
االقتباس يف احلالة املحــــددة بســــبب ما، توجد حد إىل - ٤٦٨
عن البحث مهمتهــــا التعميم بعمليــــة الوســــطاء من أعــــاله فئة الــــوارد
يف القيام مع احتياجام، تالئم حبيث و”تفصيل“ املعلومات املستعِملني

مفيدًا. يكون للبيانات تفسري بتقدمي نفسه الوقت
املساعدة إىل الوســــطاء هؤالء يؤدي اشــــتراك أن ميكن -٤٦٩
النحو على وذلك الطرائق، من بعدد اإلحصائية املعلومات تعميم على

التايل:
مــــن اإلحصائيــــني بالعمليــــة اإلحصائيــــة معرفتهــــم ختلــــص •
النهائيني يف التفاعل مع املســــتعملني الصعبــــة املتمثلــــة املهمــــة

للمعلومات؛
إجيابيًا نقدًا الشــــامل، للتحليل البيانات بإخضاعهم • يقدمون،

العرض؛ وطريقة للجودة إضافيًا
أنواع خمتلف على الطلب تقييم على • يســــاعدون اإلحصائيني

البيانات؛
التايل: على النحو نوردها حمتملة، مشكالت أيضًا هناك أن إّال

أن دون البيانات تفسري األحيان يف بعض الوسطاء • قد يســــيئ
ملعاجلة املوقف؛ لإلحصائيني فرصة يتيحوا

يدرون ال مــــن حيــــث املكتســــبة، فإــــم ملصاحلهــــم نتيجــــة •
احتياجات بشأن اإلحصائيني املمررة إىل املعلومات يشوِّهون

اإلحصائية. املعلومات من املستعِملني

املتعلقة باملعلومات املستعمِلني تزويد - ١
اإلحصائية البيانات خبصائص

واملؤسســــات املحترفني عاتــــق اإلحصائيني على هنــــاك -٤٧٠
القوة لنقاط صريح دقيق وصف بتقدمي التزام الطيبة السمعة اإلحصائية
الذي االستدالل مدى وبتوضيح بيانات، من ينشــــرونه فيما والضعف
بشأن دويل توافق آراء هناك ورغم أنه ليس تتحمله البيانات. ميكن أن
الوكالة تتأكد أن بد ال ذلك، لتحقيق اســــتخدامها ينبغي اليت الطريقة

بشأن: الصحيحة املعلومات لديه مجهورها أن من اإلحصائية
الزمنية؛ والفترة املوضوع حسب البيانات، وجود مكان •

وتبويبها؛ البيانات تعريف طريقة •
للبيانات؛ املحدد مستوى اجلودة •

أو للمقاَرنة ميكن اســــتعماهلا اليت الصلة ذات البيانات ماهيــــة •
السياق. لتوفري

موارد من يلزم مــــا وكاالت اســــتثمرت ال توجد تكاد -٤٧١
اليت اإلحصاءات لكافة املعلومــــات من النوع هذا تقدمي من لتمكينهــــا
هذه مثل عدم مرافقة يف حالة فإنه ذلك، من الرغم وعلى .٩٥ تنتجهــــا
الحق يف وقت إنشاؤها يتطلب البيانات إنشــــاء لعملية الفوقية البيانات
إتاحة ينبغي اجليد، اإلحصائي التنظيم ولتلبية معايري عظيمًا. اســــتثمارًا

.٩٦ مصفوفة السالسل املنشورة لكامل هذا النوع من اليت الوثائق
البيانات مبشـــاريع املرتبط العبء تقليـــل املمكن مـــن -٤٧٢
عن مســـؤولة بالوكالة اإلحصائية معيَّنـــة وحدة جعلنـــا الفوقيـــة إذا
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قياســـي، وعن بشـــكل تقيُّدها وعن الفوقية، البيانات إنتاج ضمـــان
أنه نراعي أن من املهم أنه إّال بشكل مناســـب. واســـتيفائها صيانتها
املعلومات تستمد متخصصة إىل وحدة املســـؤولية أســـندت حىت إذا
اإلحصائية. ومن الفين بالوكالـــة اجلزء مـــن تقريبًا حصري بشـــكل
النظر (بصرف الفوقية البيانات إنتـــاج إىل احلاجة بني التفريق املهـــم
واعتماد اإلحصائيـــة، املنتجـــات مصفوفة لكامـــل الواســـطة) عـــن
بالفعل بات األخري واألمر املعلومـــات. لتســـجيل وبروتوكول نظام
بنفس بعُد مل حيظ األول األمر أن دويل ساخن، إّال لنقاش موضوعًا

من االهتمام. القدر

احلاســــوب إىل يف تكنولوجيا املحَرز م التقدُّ أوجه أّدت - ٤٧٣
املعلومات من والعرض الطلــــب من لكل جوهرية حتديد إعادة عمليــــة
اليت واالســــترجاع اإلنتاج قيود بعيد حد إىل تضاءلت إذ اإلحصائيــــة.
ملخصات توزيع من فبدًال ومســــتعمليها. البيانات منتجي على أثــــرت
اليت البيانات للمســــتعِملني باختيــــار والســــماح املتاحــــة للمعلومــــات
اإلحصائية الوكالة تقــــدم ميكن أن تفاصيل تكميلية، ألجلهــــا تلزمهــــم
منهم الكثريون ميلــــك الذين حبيث خيزا املســــتعملون، البيانــــات، كل
ملخصام إلعــــداد تكنولوجية ومهارات برجميــــات من يلزم مــــا اآلن

التحليلية. ومستخلصام

انتشــــار عن التكنولوجي م التقــــدُّ أوجه أســــفرت كما -٤٧٤
يكون يكاد اليت الذاتية اخلدمة املدارة بأســــلوب البيانات مســــتودعات
من جيعل بــــه، مما موثوق مرشــــد دون أحنائها يف التجوُّل املتعــــذر مــــن
ولذلك، بالغ األمهية. أمرًا العاليــــة اجلودة ذات الفوقية البيانات توفــــري
تســــند حبيث التدخل، عدم موقف الوكالة اإلحصائية تتبىن أن ميكن ال
وحتليلها، بل وتلخيصها البيانات عن البحث مسؤوليات املســــتعِمل إىل
يف مهمة بالتشــــارك للطرفني مقبوًال يســــمح وســــطًا جتد حًال أن بد ال
الصلة، هذه لتحديد عامة قاعدة هناك وليســــت البيانات. ’اســــتهالك‘
حمدودة، الفوقية للبيانات املســــتعملني شــــهية أن نتذكر أن املهم من بل
وعالوة والتجهيز. للتخزين متاحة مادية جتهيزات هناك كانت إذا حىت
البيانات كتل معاجلــــة على قدرة غــــري االختصاصيني فإن ذلك، علــــى

أيضًا. حمدودة الضخمة

لزيادة خطوات خنطو أن ال بد ذلك، من الرغم ٤٧٥- على
حبث بأدوات املزودين املســـتعملني من متزايد عـــدد جناح احتمـــال
عنه. يبحثون مـــا بلوغ يف اجلودة واملتطلعني إىل مزيـــد من أفضـــل
استعمال، فإن جمرد دون الفوقية التفصيلية البيانات ظلَّت إذا وحىت
املصداقية معايـــري مـــن يودون أن تصان ُيطمئن جتميعهـــا وإتاحتهـــا

الرفيعة.

شــــديدًا اهتمامًا بالتعميم الوحدة املكلفة تويل أن ينبغي -٤٧٦
إطالع وما يكون من املناســــب فعليًا إتاحته ميكن ما بني توازن إلقامة

املحتمل. االستعمال إىل عليه بالنظر املستعملني

التعميم سياسة - ٢
تعميم حمددة سياسة إىل اليت تفتقر اإلحصائية إن الوكالة -٤٧٧
ضرورية التالية مســــتقل. والعناصــــر ككيان مصداقيتها بفقدان ختاطــــر

فعَّالة: تعميم سياسة إلجياد جدًا
املساواة، قدم على اجلماهري كافة يعاِمل لإلصدار زمين جدول •

٩٧؛ جيدًا حتديدًا مًا مقدَّ د وُيحدَّ
تتاح أن ينبغــــي الــــيت لتحديــــد املعلومات واضحــــة سياســــة •
بالنشــــرات تعميمها اليت ميكن الداعمة والتفاصيل للصحافــــة

اإلحصائية؛
اإلحصائية املعلومــــات االطــــالع على تكلفة بشــــأن سياســــة •

.٩٨ التفصيلية
مّطردة، بصـــورة اإلحصائية، الـــوكاالت أصبحت لقـــد -٤٧٨
لإلصدار ســـلفًا حمدد زمين جدول وجـــود عن النامجة بالفوائـــد واعيـــة
دة حمدَّ زمنية زمين ذي آجال جلدول وفقًا نعمل واألفضل أن اإلحصائي.
التنبؤ بتصرفاته. ميكن ال من مبظهر ونظهر يف العمل أن نتعجل ال بتحفُّظ
إذا السياســـي للنفوذ خاضعة للناس الوكالـــة تبدو أن لذلـــك، والبديـــل

املتوقع. من أكثر إجيابية وكانت املعتادة املواعيد بعد األنباء ُأعلنت ما
(الذي من القياس بأسرها عملية ص ُيلخِّ الذي الســــطر - ٤٧٩
األخري الشهر يف يتزايد االســــتهالك ألسعار القياســــي الرقم ”ظل قبيل
أهم من العوامل املستعملني يبدو لكثري من سنويًا“) املائة يف مبعدل ١٠
امللخصات عادة تقدِّم اليت هي اإلعالم وألن وسائط النبأ. تشــــرح اليت
البيانات مبغــــزى الواجــــب توعيتها مــــن بــــات القبيل، هــــذا من الــــيت
بينهم ومن اآلخرين، وجهة نظر ومن بيانات فوقية. من يتصل ا وما
الداعمة والبيانات اإليضاحيــــة العوامل تؤدي اإلحصائيون، الوســــطاء
وإىل األساسية للتغيري القوى توضيح إىل الرامية جهودهم يف هامًا دورًا
الوكالة لدى أن تكون ينبغــــي أخرى، ومرة املقبلة. التنبــــؤ بالتغيــــريات
الصحف على للتوزيع البيانات اختيار بشأن واضحة سياسة اإلحصائية
األكثر طابعها بسبب تظهر، اليت البيانات وكتلة اجلماهريي لالستهالك
نوعًا متأخر وقت يف األدق، املتقاطعة التصنيفات عن تفصيًال وتوَِّلدها

تقليدي). أو إلكتروين (بشكل نشرة إحصائية يف ما
ميثل كان ما حواف طمس إىل اإلنترنــــت منو لقــــد أدى -٤٨٠
هناك النظرية، ليس الناحيــــة ومن ما. واضحة نوعًا سياســــة يف العــــادة
على املعلومات مــــن املتاح كل وضع من اإلحصائيــــة الوكالة مينع مــــا
عن االطالع إمكانية إدارة ومن الدولية، احلاســــوبية بالشــــبكة موقعها
املســــتعملون ويســــتطيع التقليدية. من الوســــائل بدًال اإلنترنت طريــــق
متوالية مــــن امللفات عــــرب التنقل (أي النـــــزويل“ ”احلفــــر طريق عــــن
تناسب اهتمامام، التفصيل اليت درجة حيصلوا على أن واملســــتندات)
يتركوا بأن هلم تسمح التكنولوجيا أن هي أخرى ميزة ذلك إىل تضاف

لعوا عليها. اطَّ املواد اليت يف يتمثل أثرًا وراءهم
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املكلفة املكتــــب اإلحصائــــي وحدة تــــدرك أن ينبغــــي -٤٨١
تؤثر كانت الــــيت القيود من ســــريعًا ختفِّف التكنولوجيــــا بالتعميــــم أن
التكنولوجي م التقــــدُّ ُخَطى تتبع أصبح وقد أنشــــطتها. على العــــادة يف
احتياجات تتناول إجراء الدراســــات اليت أمهيته يضارع يف هامًا أمــــرًا

ورضاهم. املستعِملني
املختلفة التعميم أشكال - باء

التقليدية الوسائل - ١
املعلومات، هناك اليوم خيارات عديدة لتعميم أن رغــــم - ٤٨٢
وامللخصــــات النشــــرات مثــــل اعتياديــــة، أشــــكال ُتســــتعمل تــــزال ال
القرن نصف مــــن اجلزء األكرب وطــــوال واحلوليــــات. واملســــتخلصات
الراســــخة بالنمط املتمثل اإلحصائية املكاتب غالبيــــة التزمت املاضــــي،
اإلحصائية“)، ”احلولية املعنــــون واو، الفرع (انظر احلولية إصــــدار يف
أمكن إذا العارض املتخصص واملنشور الفصلي، وامللخص الشهري أو
أن والواقع مثًال). اخلارجية، التجارة (إحصاءات بســــهولة ُقرَّائه حتديد

اإلحصائية. الوكالة فيه تشارك نشاط كل يغطيان وامللخص احلولية
أشكال من الشكل هذا لدعم الالزم التنظيم فإن باملثل، -٤٨٣
بتبويب فنية وحدة كل اآلخر. إذ عنيت هو كان بسيطًا تعميم البيانات
(مثل و”احلولية“ يف ”امللخــــص“ يندرج اإلحصــــاء من خاص فــــرع
بياناا ومدى دّقة مسؤولة عن وحدة وكانت كل األســــعار). إحصاء
وهذه املصاحبة. احلواشــــي وشكل واتســــاقها، للموضوع، مناســــبتها
حمررو اليت يعجز املتخصصة األســــئلة على لإلجابة تظل جاهزة الوحدة

عليها. الرّد املطبوع عن املنشور
مكلَّفــــة بالتعميم، وحدة الوكالة مســــتوى على توجــــد - ٤٨٤
املنشــــور، شــــكل وحتديد الُقرَّاء، نوعية حتديد قبيل أنشــــطة من فيه مبا
الطباعة عملية ســــري وضمان باملواد، جداول زمنية للمســــامهني وتوفري
الوحدة واالشتراكات. وهذه التوزيع أمر وتويل الزمين، للجدول وفقًا
تقيُّدها لضمان املواضيعية، املنظمات مع التفاعل مســــؤولية أيضًا تتوىل

للتعميم. باجلدول الزمين العام
وكانت مطابعه؛ الكبــــرية املكاتب من عدد لــــدى كان -٤٨٥
مرافق أكرب من البلدان من بالعديد اإلحصائي للمكتب املتاحة املرافــــق
يزال ال التنظيــــم من الشــــكل وهذا تطــــورًا. وأكثرها القطــــاع العــــام
اإلنترنت، استعمال سيما ال احلديثة، أشــــكال التعميم رغم أن صاحلًا،

جديدة. إمكانيات أتاحت قد
املتعددة الوسائط - ٢

التكنولوجي هو به أوجه التقــــدم تطور أتت أهــــم لعل -٤٨٦
توجد إذ الطباعة الكبرية. يف مرافق التحكــــم إىل احلاجة تضاؤل شــــدة
منشــــوراا، تصميم هلا تتيح اإلحصائية وســــائل الوكاالت لــــدى اآلن
شيء كل لطباعة أدوات الصغرية الطباعية املهام بالنســــبة إىل هلا وتتيح
احلاجة على التكنولوجيا قضت ذلك، إىل وباإلضافة املؤسســــة. داخل
العادة (هــــي يف اإلحصائية اجلــــداول من ضخمة جملــــدات طباعــــة إىل

اخلارجية)، التجارة الســــكان وبإحصــــاءت بتعدادات املتصلة اجلداول
أخرى. بطرائق املعلومات تقدمي بتيسري وذلك

للمنشـــورات البديـــل كان مضـــت، ٢٠ ســـنة قبـــل -٤٨٧
ولكن شـــرائط احلاســـوب، باســـتعمال املعلومات تعميم الورقية هو
املســـتعملني من جدًا ملجموعة صغرية إّال متاحًا يكن مل اخليار هـــذا
مدى وعلى كبري. إىل حاســـوب الوصول إمكانية هلم أتيحت الذين
احلواسيب تكاثر احلاســـوب مع اســـتعمال شـــاع املاضيني، العقدين
السنوات إىل وخالل السنوات اخلمس املرنة. الشـــخصية واألقراص
عن طريق البيانات من الضخمة الكميات تعميم بات املاضية، العشر
كله العامل يف متبعًا أســـلوبًا فقط للقراءة املخصصة األقـــراص املدجمة
من الكثري فيها املعلومات بطريقة بنقل تسمح األقراص وهذه تقريبًا.
- برجميات للتجهيز وترافقها بالصوت مصحوبة فهي - اخليال سعة
يفوق املجهود البيانات اخلام لتحليل جمهود بذل يف الواقع وتستدعي

من قبل. متاحة كانت تعميم وسيلة أي الذي تتطلبه

اإلنترنت - ٣
الضخامة من متزايــــد عــــددًا اإلنترنــــت ظهــــور أتــــاح -٤٨٨
السواء. على اإلحصاءات ومستعمليها مقدمي إىل بالنسبة اإلمكانيات،
وتعدد التفاعل، على إتاحتها للقدرة هــــي لإلنترنت الرئيســــية وامليزات
للوكالة يتيح مما التكلفة، وكفاءا من حيث وســــرعتها اســــتعماالا،

كبرية. بدرجة للمستعملني خدمتها تعزز أن اإلحصائية
اســــتعمال كثافة على املترتبة اآلثار التنظيمية هي كثرية -٤٨٩
التقليدي ج النشر فإن وعلى سبيل املثال، التعميم. ألغراض اإلنترنت
كل أن تزوَّد ميكــــن إذ تعديله. ميكــــن أعاله إليه املشــــار الشــــقني ذي
الوكالة موقــــع على احلاســــوبية صفحتها يلزم إلنشــــاء فنية مبا وحــــدة
الذي التفاعلي الوحدة اجلانب ُتعاِلج أن ميكن كما الدولية، بالشــــبكة
مكلَّفة مركزية وحدة هناك تكون وعندئذ التعميم. عملية عليه تنطوي
الفنية والدراية بالصالحية الصحف وتزود أيضًا بنشــــر املعلومات على
اجلهات مبوافقة (مرهونة احلميد“ للســــلوك لتحديد ”قواعد الالزمتني
الوكالة املعروضة مبوقــــع املــــواد ومظهر مبحتــــوى خيتص فيمــــا العليــــا)
االجتماعات بعقــــد تكلَّــــف الوحدة املركزية الدوليــــة. كما بالشــــبكة
النواتج ملصفوفــــة كجماعة، املســــتعِملني، اســــتجابة طريقــــة لتحديــــد

الوكالة. عن الصادرة
أن امللف هــــي هامــــة أخــــرى تنظيميــــة نتيجــــة ٤٩٠- هنــــاك
التعميم إلعداد املســــتخَدمني اإللكترونية البيانات وقاعدة اإللكتــــروين
باإلنترنت. الصادرة املنشور لنسخة نفس اســــتخدامهما ميكن املطبوع
عرض املنشــــور وطريقة ملحتوى الوثيق التكامل يؤدي أن ميكــــن كمــــا
التعميم. عملية يف كبــــرية وفورات إىل واملنشــــور التقليدي اإللكتروين
قد إذ املطبوع، بالوســــيط ُمقيَّدًا بالضرورة ليس املكتب أن يعين وهذا
سواء منشوراته من إلكترونية ُنسخ بتقدمي املناسب االكتفاء من يكون

فقط. املدجمة املخصصة للقراءة األقراص على أو اإلنترنت على
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ذات اإلحصاءات كثــــريًا إيصال تعزز اإلنترنت بفضل -٤٩١
بني الفاصلة الزمنيــــة الفترة أن إذ املســــتعملني. احلساســــية الزمنيــــة إىل
التقليدية قد بواســــطة مكتب يستخدم الطباعة وتعميمها البيانات مجع
أن والواقع اإلنترنت. طريق عن البيانات هذه بتعميم كثريًا اخُتِصــــَرت
إعداد نســــخة ينتهي تقريبًا عندما باإلنترنت التعميم عادة املمكن مــــن
للمستعملني يسمح ما غالبًا وهذا والتوزيع. لالستنساخ وُترسل الطبع
موعد يســــبق موعد يف باإلنترنت مة املعمَّ اإلحصاءات على باالطــــالع

بأسابيع. املطبوعة للنسخة تلقيهم املعتاد
مثالية أداة اإلنترنت يف عديــــدة إحصائية وكاالت جتــــد -٤٩٢
اإلنترنت تســــمح إذ الســــوقية. احلساســــية ذات اإلحصــــاءات لنشــــر
كافة باطالع تســــمح أي منظمة؛ بصورة اإلحصاءات بنشــــر للوكالة
كان ويف املاضي، املساواة. قدم وعلى واحد وقت يف عليها املستعِملني
هذا ينتقدون كانوا إّال أن املســــتعِملني الغرض، هلذا ُيســــتخَدم الفاكس

األسلوب.
املاضية السنوات القليلة مدى على بشــــدة تقلصت لقد - ٤٩٣
يف الوكالة اإلنترنــــت خدمــــة إلنشــــاء الالزمــــة األساســــية التكاليــــف
والربجميات املادية التجهيزات تكلفة تناقص إىل وهذا ُيعزى اإلحصائية.
إلنشــــاء موقع اســــتعماهلا اليت ميكن اجلاهزة الربجميات توافر عن فضًال

بعيد. حٍد مرضيًا إىل أداؤه كان وإن أساسي إنترنت
الفوقية اإلحصائية عن والبيانــــات اإلحصاءات بتعميــــم -٤٩٤
حيل عندما التكلفة، كفــــاءة من رفيعة درجة تتحقــــق اإلنترنت طريــــق
املنتجات املادية من أوغريها املطبوعة املنتجات حمل باإلنترنت التعميــــم
املدجمة األقراص أو املمغنطة الشرائط قبيل من اليت نفســــها فرضت اليت

فقط. للقراءة املخصصة
املزيد من توفري اإلحصائيــــة للوكاالت اإلنترنــــت يتيح - ٤٩٥
اإلحصائية. الفوقيــــة والبيانات اإلحصــــاءات علــــى االطالع إمكانيــــة
توفريه ليس ميكــــن الذي التفصيل مقــــدار التحديد، فإن وجــــه وعلــــى
اآلن، ميكن كمــــا حال الطباعة. هــــو مثلما حبجــــم الصفحة، حمــــدودًا
املسهبة. اإلحصائية الفوقية بالبيانات تزويد املســــتعملني احلال، بطبيعة
الفوقية اإلحصاءات والبيانات بسهولة للمستعملني نتيح أن وميكن اآلن
ذلك إىل يضاف اإلحصائية. الوكالة حمفوظات يف املودعة اإلحصائيــــة
إتاحتها أيضًا ميكن األسواق اليت نفدت من اإلحصائية املنشــــورات أن
بأشكال أو اإللكتروين مسجل باملســــح شكل يف اإلنترنت ملســــتعملي

الطباعي. وشكلها الوثيقة هيكل على حتافظ أخرى
حٍد إىل متقدمة الشــــبكة احلاســــوبية تصفح تكنولوجيا -٤٩٦
وقت أي الوصول يف للمستعملني تتيح بأن يسمح للوكاالت مما بعيد،
إىل اإلنترنت. اإلحصاءات املســــتندة تعميم وُنظم البيانات قواعــــد إىل
تســــمح الرباعة من بدرجة اآلن احلاســــوبية الشــــبكة متصفحو ويتميز
حواسيبهم إىل مباشــــرة اإلحصاءات وبإنزال امللف نوع على بالتعرف
ذلك غري أو األرقام، برامج إدارة شكل بفاصالت، أو متغيِّرة شكل يف

الشائعة. األشكال من

طريقة للــــوكاالت اإلحصائية اإلنترنــــت لقد أتاحــــت - ٤٩٧
مدى تقصي أو اإلحصاءات تقدمي طرائق خمتلف الختبــــار جدًا مفيدة
بشأن مرتدة تغذية على واحلصول التعليقات واللتماس نشــــراا، جناح
قاعدة مرحلة اســــتحداث وخالل الفوقية. وبياناا بياناا كفاية مدى
البينية الوصلة املســــتعملون خيترب ميكــــن أن لإلنترنت، جديدة بيانــــات
على احلقيقي الزمن يف جييبــــوا وأن الوكالة اإلحصائية بيانات لقاعــــدة
األداء، وكفاءة البينية، الوصلة تصميم قبيل من مسائل بشأن املصمِّمني
البيانات، وقاعــــدة اإلنترنت بني الرابطة التوصيــــالت اســــتجابة وزمن
الوكالة اإلحصائية لدى البالغة قيمته وهلذا لالستعمال. العامة والقابلية
بدأت النشــــر. ومىت قبل ُمســــبقًا اختبارًا ”املُنَتج“ خيتص باختبار فيما
الوثيق االتصال على املداومة اإلحصائية فرصة للوكالة تتاح خدمة ما،
اإللكتروين للربيد عنوانــــًا موقع الشــــبكة على بإدراجها باملســــتعملني،
هذه اإلحصائية الوكالــــة وبتوفري املرتــــدة. التغذية ألغراض ُيخصــــص
وســــائل بشــــأن للغاية مفيدة مقترحات على أن حتصل ميكنها الوظيفة،

عمالئها. خدمة حتسني
جلمــــع اإلنترنــــت تســــتعمل الوكالــــة ميكــــن أن كمــــا -٤٩٨
لغة اســــتمارات بواســــطة فوقية بيانات من ا يتصل وما اإلحصــــاءات
البيانات قواعد إىل الوثائق، والوصول املباشــــر يف املســــتخدمة الترميــــز
إرسال أو النائية اخلادمة احلواسيب إىل امللفات نقل وبروتوكول النائية،
ويتوقف األســــاليب، هذه وشــــاع اآلن اســــتعمال اإللكتروين. الربيــــد
درجة تعقُّد بينها من اشــــتراطات عدة على األســــلوب املرغوب اختيار
أخذت األخرية، اآلونة ويف اإلرســــال. وتواتر الالزم املهمــــة والتأمــــني
من ــــع للتوسُّ اســــتعمال لغة الترميز القابلة تدرس اإلحصائية الوكاالت
الوكاالت اإلحصائية بني الفوقية والبيانــــات اإلحصاءات ترحيل أجل
مكاســــب حتقق أن ميكن ومســــتعمليها. وهذه اللغة ومقدمي البيانات
ومســــتعمليها، مقدمــــي اإلحصاءات من لكل الكفــــاءة جمال مجَّــــة يف
والبيانات ــــقة اعتياديــــة للبيانات املنسَّ ترحيــــل بعمليات تســــمح كمــــا
- هذه اللغة استعمال التشجيع على ليست اهلامة هنا واملسألة الفوقية.
هذا الُقرَّاء يــــرى بديل عندما الواقــــع حملها يف حل قــــد يكون رمبــــا إذ
تســــمح الوكاالت، تصرف حتت أدوات جديدة وجود بل - الكتاب

من السهولة. مبزيد وتعميمها الفوقية والبيانات البيانات جبمع هلا

تكلفة النشر استعادة  - جيم
”يدفع بأن اليت تقضي احلكومية السياســــات متشيًا مع -٤٩٩
لبعض ســــوقية أســــعارًا البلدان بعض يف تفرض املكاتب املســــتعِمل“،
أو احلكومة يف املستعملون كان ســــواء األقل، على وخدماا منتجاا
املثال، سبيل األسترايل على اإلحصائي املكتب ويف اخلاص. القطاع يف
املنتجات مقابل مبلغًا املســــتعِمل بدفع القاضية السياســــة تتمثل أهداف
احتياجاته الفعلية ومعاجلة على حتديد املستعمل تشــــجيع واخلدمات يف
داًال مؤشــــرًا منتجات املكتب على جعل الطلب اإلحصاءات، ويف من
تكلفة تعويض ويف موارده، الســــتخدام اتباعها ينبغي اليت الطريقة على
”تتعلق أن عليــــه التزامات املكتب ذلــــك ويرى اإلحصــــاءات. إنتــــاج
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على األساســــية اإلحصاءات ــــر تيسُّ ضمان إىل تدفعه العام“ بالصــــاحل
ع بالتوسُّ املتعلق برناجمه متويل من ن متكَّ حمتملة؛ ولذلك، بأســــعار األقل
ويزودها شىت أحناء أستراليا يف مكتبة ٥٢٩ يشــــمل الذي املكتبات، يف

.٩٩ املحلية جمتمعاا احتياجات لتلبية جمانًا املكتب مبنشورات
املنشورات معاملة ينبغي كان إذا ما هي املطروحة القضية -٥٠٠
(من حكوميــــة عامة خدمة ا ُتعاَمل الطريقة الــــيت بنفــــس اإلحصائيــــة
يدفع حكومية خدمة أو الوطــــين) الدفاع أو الشــــرطة قوات توفري قبيل
الطرق واملنتزهات (مثل يستعملوا مرة كل يف مقابًال هلا املســــتعملون
اخلدمة حالة يف املناسب السعر هو ما كذلك، ذات الرسوم). واملتاحف
االتصالية باختالف السياسات احلجج املطروحة وختتلف الرسوم؟ ذات
بسياسات املتعلق النقاش يف املطروحة واملواقف واالجتماعية احلكومية.

يلي: ما تشمل املستعِمل ِقَبل من الدفع
- لتحقيق أهدافها املعلومات إىل كانــــت احلكومة حباجــــة إذا •
لوعودها إجنازها للناخبني مدى ولتبني قرارات أفضل، الختاذ
املعلومات إنتــــاج فإا تطلب - االنتخابــــات علــــى الســــابقة
جمتمعني الضرائــــب دافعو يتحملهــــا اإلحصائيــــة. والتكلفــــة

الرشيد؛ احلكم بلوغ عبء من جزًءا وتكون
للمجتمع واالقتصادي التقدم االجتماعي املعلومات عن توافر •
جمتمع مفتوح ومســــؤولية أي يف مواطن أي حقوق حــــق من
غري املمكن مــــن وألنه الرشــــيدة. احلكومة تفي ا جيــــب أن
أو جمانًا تقدميها ينبغي اليت كم املعلومات بشأن إصدار تشريع
الوحيدة العملية السياسة فإن فرضه، ينبغي الذي السعر بشأن

رسوم؛ أي فرض عدم هي
لتلبية معلومــــات إصــــدار حــــال أية املتعــــني علــــى مــــن ألن •
رســــوم من ما ميكن فرضه فإن أقصى احلكومة، احتياجــــات
بالشكل إليصال املعلومات ية احلدِّ التكلفة املستعِمل هو على

د؛ حمدَّ موعد وحبلول املطلوب
دافعي كاهــــل على نلقــــي أن حــــال بأي العدالة مــــن ليــــس •
شــــديدة معلومات إنتــــاج متويل عــــبء جمتمعــــني الضرائــــب
الباحثني، قبيــــل (مــــن قليلة فئــــة أهــــداف حتقــــق التخصــــص

املحترفني)؛ واإلحصائيني واملؤرخني،
يســــتند هيكل للرســــوم وضع تقريبًا املســــتحيل من يكون قد •
املســــتعِملني، كافة حتميل ينبغي ولذلك، ية. احلدِّ إىل التكلفــــة
تكاليف إليه، متوسط ينتمون الذي عن القطاع النظر بصرف
سياسة لتنفيذ أخرى منصفة طريقة هناك وليســــت اإليصال.

التكاليف. السترداد
بعض استغرق ساخن نقاش موضع كانت املسائل هذه - ٥٠١
ولعل اآلراء. توافق دويل يف عــــن يســــفر النقاش مل هذا أن إّال الوقت،
إحلاحًا األكثــــر املســــألة هــــذه املرحلــــة هو أن يف يقــــال أن ميكــــن مــــا
جعل هو األكرب التحــــدِّي يكون حيث الناميــــة، وكاالت البلــــدان يف

مدى اإلحصائية وجدواها، ليست املعلومات بوجود يسلِّمون املواطنني
اإلحصائية املنشــــورات اإليرادات القصوى من احلصول على وجــــوب
حيث املتقدمة، اإلحصائية الوكاالت يف وهنــــاك ذلك. حتقيق وطريقة
التكلفة)، (باهظة فريــــدة متخصصة طلبات املســــتعملني لبعض تكون
املنتجات لبعض رة املقدَّ عن التكلفة االمسية رسوم تزيد فرض حيبذ اجتاه
شديدًا اختالفًا خيتلف متعلقة بالرسوم سياســــة تنفيذ أن إّال املعلوماتية.

.١٠٠ أخرى إىل وكالة من
التجارية السياسات - ١

تعميم برنامج يف شــــرعت اليت يف الوكاالت هناك ليس -٥٠٢
على اعتمد أو هيمن عليه بيع خدمة معيَّنــــة ســــواء جتاري، طابــــع ذي
تقوم خاصة وحــــدة يربر إنشــــاء ما من املنشــــورات، كاملــــة جمموعــــة
يف اليت جرت األحباث أن من أنشطة. إّال ا يتصل بأنشطة التسويق وما
اإلحصائية للمنشورات التجارية اإلمكانات أن تبيِّن األخرى الوكاالت
.١٠١ خاصة وحدة ما يدعو إىل إنشــــاء هناك ليــــس وبالتايل حمــــدودة،
اليت تستطيع الطريقة حبث عن مسؤولة الوكاالت تظل احلال، وبطبيعة
التجارية تكون اإلمكانات عندما منتجاا، حىت مجهور زيادة بفضلهــــا

خاصة. تسويق هناك وحدة تكون عندما ال أو منعدمة أو حمدودة
تقتضي كما عناصــــر، عدة التجارية السياســــة ٥٠٣- تقتضــــي
لكل املفروضة األسعار يربر ميكن أن بالتكاليف سجًال شــــيء قبل كل
عادلة أا غري للفحص بافتراض األســــعار تلك خضعت ما إذا منشــــور
من السياســــة اليت عناصر وتتمثل الوضع االحتكاري. حبكم ومفروضة

يلي: فيما القبيل هذا
بشأن وسياســــة اخلاصة، التبويبات لتســــعري حســــابية معادلة •
على للحصول آخــــر مســــتعمل الحقًا من ترد اليت الطلبــــات

املعلومات؛ نفس
أو الطلب حسب املصممة املســــوح لتسعري معادلة حســــابية •
املسح ُترَفق باســــتبيانات لكي املصاغة اإلضافية االســــتبيانات

املوجودة؛
املرتبطة التكاليف كافــــة اســــتعادة (مثل ُمبَّرر صريح هــــدف •
حالة يف للتصويــــر، والطباعة والتوزيع، نســــخة جاهزة بإنتاج
حمددة للتوزيع مناظرة تكاليف وجمموعة املطبوعة، املنتجــــات

باإلنترنت)؛
العمالء واحتياجام؛ حتديد تشمل تسويق خطة •

منفصلة وحدة تسويق إنشاء ميكن الكبرية، املكاتب بالنسبة إىل •
وجودها؛ حالة يف القبيل هذا من وحدة التعرُّف على أو

منها. كل وأسعار املنشورات لكافة فهرس •
املنشـــورات أن تدرك بتســـويق املكلَّفة بـــد للوحدة ٥٠٤- ال
للنقد للتصـــدي جاهزة متامـــًا وأن تكون واألهـــداف العوامل هـــذه
أسعار حمسوبة جمموعة بأي تأثرًا األكثر املجتمع قطاعات عن الصادر

حسابًا جتاريًا.
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التعميم الثالثة ألغراض باألطراف االستعانة - ٢

ثالثة أطــــراف مع مــــن البلدان يف عدد التعاقــــد جــــرى -٥٠٥
عملية لتويل اخلاص) للقطاع تابعة شــــركات بعض احلاالت (كانت يف
منه. وهذا جزء التعميمي للوكالة اإلحصائية أو كل الربنامج تســــويق
بشــــأن إشــــارات من يرد من الســــوق ما قياس يف اهلدف املتمثل يعزز
تســــويق، لوحدة موظفني توفري إىل احلاجة ويلغي منشــــورات الوكالة،
سياق يف التسعريية سياساته بشرح من االلتزام اإلحصائي املكتب وحيل
الربنامج هذا مثــــل فإن احلال، وبطبيعة العامة. االجتماعيــــة األهــــداف

.١٠٢ نشطة سوق فيها تتوافر بيئة إّال يف صوابًا ال يكون وجوده

يضعوا اإلحصائية أن الوكالة موظفي لكبار ينبغي أنه إال -٥٠٦
حىت ُتقبل اجلماهري ال أن من هذا النوع، حلول تبين قبل حسبام، يف
املستعملني سيقنعون من كثريًا وأن اإلحصائية املنشورات أحسن على
خالف أو العامة املكتبات بفضل عليها باالطالع أو الُنســــخ بتقاســــم
املنشــــورات أن وتبيِّن التجربة العامــــة. املقتنيات جمموعات مــــن ذلــــك
بإحصاءات املنشــــورات املتعلقة تشمل أشــــد جباذبية حتظى اليت القليلة
تعدادات السكان. من بياناا املستمدة واملنشورات اخلارجية التجارة

املؤلف والعوائد حقوق - ٣

الفعَّالة اإلحصائية للوكالة اهلامــــة األهداف أحد يتمثل -٥٠٧
بذل ويف ممكن، نطــــاق معلومات على أوســــع من تبوِّبه مــــا تعميــــم يف
والباحثون األعمال وشركات تســــتعمل احلكومة اجلهود لكي قصارى
غري املناسب، من يبدو ولذلك، املعلومات. بصفة عامة تلك واملجتمع
والعوائد املؤلف حقــــوق األمور، إثارة مســــألة طبيعة ُيناقض وممــــا بل
نضمن، هو أن املرتأى أن والواقــــع الرمسية. باإلحصاءات يتصل فيمــــا
املعلومات مصدر املســــتعِملون الوســــطاء أن يذكر األخالقي، باإلقناع
فإن على ذلك، وعالوة هلا. اليت ختضع املحاذير إدراج مع اإلحصائيــــة
ا ُيقصد جتاريًا معلوماا تســــوِّق اليت للمكاتب العائدة املؤلف حقوق
دافعو موَّله مشروع التربُّح من من اإلحصائية املعلومات مستعملي منع

مجاعيًا. متويًال الضرائب

التنبية عالمة اإلحصائية من الوكاالت من عدد ٥٠٨- يستفيد
الفضل ينسبوا بأن كافة املستعملني إىل يوعزوا لكي املؤلف حقوق إىل
ح أن وال ُيرجَّ .١٠٣ خيتــــص باملعلومات اإلحصائيــــة فيما أصحابــــه إىل
أو االستعمال ســــوء ملواجهة قانونية تدابري اختذت وكالة قد أي تكون
باحلجج اإلقناع مــــا يكون أصحاا. وعادة إىل املعلومات عدم نســــبة

الكفاية. فيه مبا األخالقية فعَّاًال

كثــــريًا أن الوســــطاء فيهــــا يف احلــــاالت الــــيت يتضــــح -٥٠٩
وممارسات يعززوا دراسات لكي التبويبات اإلحصائية أيضًا يشترون ما
بل كافيًا اإلحصائية الوكالة بفضل االعتــــراف يكون ال قد إحصائيــــة،

النشر. مقابل عوائد دفع هو املناسب الشيء يكون رمبا

بالتحليل املعلومات استكمال - دال

بالتحليل؟ اإلحصائي الوطين املكتب يقوم أن هل ينبغي - ١
ينبغي الذي الشــــوط بشــــأن آراء دويل ال يوجــــد توافق -٥١٠
اجلارية األرقــــام معىن التعليق على يف اإلحصائيــــة الوكالــــة تقطعــــه أن
مبجموعة أرقام حديثــــًا مبوَّبة أرقام جمموعة صلــــة على مدى أو حــــىت
امليدانني آراء يف توافــــق حد ما هناك وإىل عنهــــا. مبعزل مبوبة أخــــرى
منفردة دراســــات ُتعد عديدة والدميغرايف، وهناك وكاالت االجتماعي
كبريًا قدرًا هناك أن إّال متنوعة. اجتماعية ومســــائل الدميغرافيا بشــــأن
اإلحصاء جمــــال يف لذلك مماثــــل بعمل شــــيء خيتص فيما التــــردد مــــن
املجال يف مثة شــــيء ليس إنه اجلدال ســــبيل على ويقــــال االقتصــــادي.
املعلِّقون يقلق أن ينبغــــي ال ولذلك شــــديدة بســــرعة يتحرك الدميغرايف
ذاك. إّال أو هــــذا يقوله مــــا بتأثري الســــكانية االجتاهات خشــــية تغيُّــــر
الصياغة ســــيئة عبارة تؤثر ميكن أن االقتصادية البيانــــات يف حالــــة أنــــه
سياسة بشأن تســــاؤالت خطرية تثري وأن املالية األسواق على مســــلك
مكتب أبدًا أي يعتزم مل باإلمجال ما وحتقق احلكومة، اقتصاديــــة تبنتها
وليس الظاهرة عامل الواقــــع بآرائه يف التأثري وهو أال عملــــه، إحصائــــي

موضوعيًا. تقديرًا رة املقدَّ بأرقامه

والتفسري احلقائق - ٢
ينبغي، بأنه القائلة احلقيقة حول كبري خالف ليس هناك -٥١١
معرفتها تســــتغل وأن البارزة احلقائق ُتعلِّق الوكالة على أدىن، أن كحٍد
التجميعية الناشــــئ بفعل األرقام يف االنطباع تؤثر لكي األمور حبقائــــق
املثال، قد ســــبيل باحلقائق. وعلى مدعوم غري االنطبــــاع هــــذا إذا كان
يف شهر معيَّنة بصناعة الفعلي العمل ساعات يف شــــديد حيدث اخنفاض
أن الشركة يتبيَّن مث فيه ذلك. حيدث أّال الصيف من املعتاد شــــهور من
أبكر وقت إغالق مصانعهــــا يف قررت قــــد يف تلك الصناعة املهيمنــــة
ومن مدفوعة األجر. إجازة عماهلــــا فين معيَّن ومنح لســــبب املعتاد من
عن اخلطر صفة اإلحصائية تنـــــزع الوكالة أن حالة كهذه يف املناســــب
االخنفاض يف ذلك ما تســــبب على ُتَعلِّق بأن التجميعية، هــــذه األرقــــام

ذلك. عن املسؤولة اجلهة اسم تفشي أن دون الشديد
أحكامًا اإلحصائية أن ُتصدر الوكالة املناسب غري من -٥١٢
اإلحصائية الوكالة ُتصــــدر ال املثــــال، ينبغي أن ســــبيل وعلى معيارية.
تعليقات الدخل، لتوزيع حديثة قياســــات على التعليق عند املســــؤولة،
وتأثريها الضريبـــــي اهليكل يف احلاصلــــة التغيُّرات آخــــر حتريريــــة على
صوغ املناسب أيضًا من وليس التوزيع. منحىن شكل على االنتكاسي
غري تعليل أدلَّة تقدمي أو مثرية للجدال افتراضات قالب يف أحكام معيارية
الوكالة رت ذكَّ لو كثريًا الُقرَّاء يســــتفيد أن ح املرجَّ من أنه إّال مؤكدة.
املثال، سبيل على املساكن سوق استعراض حالة عند الُقرَّاء، اإلحصائية
تزامن قد االخنفاض وأن هذا اخنفض قد فيها ُبدئ اليت املباين بأن عدد
على الرهونات الفائدة سعر فيها مبا الفائدة، أسعار يف شديد ارتفاع مع
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الوكالة وضع يصوران بل إرشــــاديني، ليســــا املثاالن وهذان العقارية.
.١٠٤ احليادي املوضوعي موقفها مع املتسق اإلحصائية
واملعلومات التحليلية الوظائف - ٣

روتيين بشــــكل يضيف أن كبــــري اإلحصائيني قــــرر إذا -٥١٣
تعيَّن حتليلية، املنشــــورة تعليقات االقتصادية أو االجتماعية األرقام إىل
الوكالة جهود كانت املهمة. وإذا بتلك الوكالة داخل وحدة تكليــــف
نشر التعليقات الرمسية اإلعالم وسائط تعتاد فســــوف عام، بوجه فعَّالة
الصانعة األخرى اجلهات عن الصادرة األرقــــام عن تقييمات وفصلهــــا
وضع يتيح يف أم اإلعالم وســــائط ممثلو يضمن ولكي العام. للــــرأي
األرجح إىل على يســــعون فإم الوكالة، تعنيه تعليقات ما شــــرح هلم
حتمل عدم اإلحصائيني كبري قرر وإذا الوكالة. داخل مبصدر االتصال
لوســــائط املنتظم املخاِطب قيامه بــــدور يف املتمثــــل اإلضــــايف العــــبء
الصغرية) حالة املكاتب مســــتصوبًا يف قد يكون هذا أن (رغم اإلعالم
الوكالة. وهذا باســــم الرمسي املتحدث وضوح بكل يســــمي أن فعليه
خمتلفني مهنيني خمتلفة عن عن صدور آراء ينشأ قد ارتباك أي ســــيمنع
- الواضح التحليلي النشــــاط ذات املكاتب ويف ذاا. الوكالة داخــــل
به يتصل وما للمسح واالستعراض الفحص يف التعمُّق عن رمبا الناشئ
إىل بل فقط واحد شخص ال إىل املسؤولية ميكن إســــناد - بيانات من

بأسرها. حتليلية وحدة
املنشورات استعراض - ٤

املمنــــوح والتدريــــب مــــن االحتياطــــات الرغــــم علــــى -٥١٤
اإلحراج، ولتحاشي يف احلكم. أخطاء حتدث قد الرمسيني، للمتحدثني
إىل فبالنســــبة إضافية. احتياطات اإلحصائية الوكالــــة تتخذ أن ينبغــــي
ينبغي ورائها، الفائدة من تتحقق كي بسرعة يلزم نشرها اليت النشرات
ع وتشجِّ املنظمة موظفي أكرب فيها يشارك مراجعة مجاعية عملية إجراء
ميكن املثال، سبيل فعلى للمواضيع. والنقد الشاملني االســــتعراض على
املحاســــبون أو والتجارة الصناعة إحصاءات عن املســــؤولون يقــــوم أن
والبطالة. العمالة إلحصاءات شاملة لنشرة فعَّال باســــتعراض القوميون
فإنه دورية، بصفــــة هــــذا القبيل إجراء االســــتعراض الذي من ورغــــم

الوقت. من مفرطًا قدرًا يتطلب ال
تســــتغرق وقتًا اليت للجهود ثانية عملية ختصيص ٥١٥- ينبغــــي
مســــح املتولِّدة عن التحليلية بالسالســــل املتصلة اجلهود طويــــًال، مثــــل
تعداد أو جديد، اقتصادي األسريني، أو تعداد واإلنفاق للدخل جديد
املمارســــات، مثل هذه يف املســــتعملة لآلجال ونظرًا جديد. ســــكاين
املزيد حيقق وممــــا رمسية. اســــتعراض إجراء عملية يصبح من املناســــب
العملية. تلك يف األكادميية باالشــــتراك املهن أعضاء إقناع الفائدة مــــن
البيانات كانت إذا ما تقرير يف العملية االســــتعراضية وتنحصر رســــالة
االستدالالت أهم إذا كانت دعمًا تامًا، وما باألدلة مدعومة ا اُملدىل
إذا احلســــبان، وما يف ُوِضَعت قد اجلديدة املتاحة البيانات إىل املســــتندة

اجلارية. املعرفة مواجهة يف للفحص تصمد كانت األساليب املستخدمة
جتاهله، أال وهو عدم ينبغــــي عنصرًا االســــتعراض هذا يف أن هنــــاك إّال
للظروف نظرًا التحليل، يف مناسب غري شيء أي قول عدم من التأكد
الشرط ولذلك اإلحصائية. الوكالة فيها تعمل اليت والقانونية السياسية
تبويب عن مسؤولة إحصائية هناك مكاتب املثال، فعلى ســــبيل أمهيته.
التحليلية) املمارســــات (أو االقتصادية الدراســــات وعن اإلحصــــاءات
ويترتب عة. املســــؤولية املوسَّ هذه إليها ُتســــَند مل مكاتب أخرى وهناك
يف بلد ما للمســــؤوليات يشــــكل ”جتاوزًا“ إداريًا قد ما ذلك أن على
قوله ميكن ما وتقدير آخر. يف بلد املنظمة واجبات من واجبًا ُيعَتَبر قد
لذلك هو يفوضه ملــــن أو اإلحصائيني لكبري متامًا يُتــــرك أن ينبغي أمــــر

مباشرًا. تفويضًا الغرض

اإلحصائية احلولية - هاء
اجلديدة] املقاطعات مــــن ضخم عدد [إنشــــاء ”نظــــرًا لقرب
ومع البعض بعضها مــــع التجارية العالقات يف توســــعها واحتمال
املعلومات يضم إصدار كتيِّب الالزم من يبدو خارجيــــة، كيانات

.“١٠٥ املقاطعات ذه املتعلقة املشتركة
”حولية“ املادي املســــمى الكيان ذلــــك أن يبدو رمبــــا -٥١٦
اإلمكانيات بفعل الزمــــن عليه وعفا املاضي، آثــــار من أثرًا أصبح قــــد
أنه على احلديثة. إّال واالتصــــاالت احلاســــوب تكنولوجيا أتاحتها اليت
ُتســــتَمد من الواحد للبلد اإلحصائية الصورة عديدة كانت مدى عقود
حوليات جمموعة من ُتستقى العامل املقابلة ألمم الصورة وكانت حوليته
بلد عن مهم هو مــــا كل يعلم أن وإذا أراد املرء .١٠٦ املتحــــدة األمــــم
تكمن قيمتها هذه احلوليات، اليت إىل يرجع أن فعليه بلغة األرقــــام، مــــا
بديل رأي متنوِّعة. ومثة ومناظري واســــع معلومايت نطاق من تقدمه فيما
إجابات م يقدِّ أن اإلحصائي ينبغــــي املكتب نشــــاط أن لذلــــك، مفاده

حمددة. ألسئلة مناسبة
للوكالة ينبغــــي إذا كان مــــا مســــألة إذا تركنــــا جانبــــًا -٥١٧
أو أن تنشــــئ ”احلولية“ يســــمى إحصائيًا جملَّدًا أن تنشــــر اإلحصائية
كافة على فيه العثور ميكن الدوليــــة الشــــبكة على التصميم جيد موقعًا
تشمل احلولية مزايا إنتاج فإن حالة البلد، اليت تبيِّن املناســــبة املعلومات

يلي: ما
حالة تبيِّن اليت ذات الصلة املعلومات الستعراض فرصة • إتاحة

البلد؛
ألجل ســــُتختار اليت اإلحصاءات تكامل إىل احلاجة توضيــــح •

احلولية؛
يوحي مما املتاحة، باملعلومات املوجودة الثغرات عن • الكشف
التركيبة وصف الستكمال اجلديدة املتعيَّن اختاذها باملبادرات

للبلد؛ واالقتصادية االجتماعية
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لتعزيز أخـــرى وســـيلة احلولية متثل الالمركزيـــة، يف حالـــة الُنظـــم •
احلكومية؛ اإلدارات خمتلف يف الوحدات اإلحصائية بني التنسيق

على األطفال يتعرف لكــــي مثالية تربوية وســــيلة متثل احلولية •
لبلدهم. والبشرية والسياسية الطبيعية اجلغرافيا

احلولية إىل حتوُّل مــــن خماوف تقابلها االعتبارات هــــذه -٥١٨
املســــتهَدف للجمهور كبرية ذات قيمة غري لتصبح حد ذاا، يف غايــــة
تعميق يريد ملن وغري كافية ل للمتعجِّ يلزم مما أكثر حمتوياا وتصبح ا،

مبوضوع معيَّن. معرفته
العديد من أسس من اإلنترنت غيَّر تطوُّر بعيد، حد إىل -٥١٩
احلولية إنتاج اقتصاديات يف جــــذري تغيُّر حدث فقد املخاوف. هــــذه
عديدة). طوال سنوات الصدد يف هذا للخوف مدعاة األكثر (اجلانب
يف حاالت مل يعد من الضروري الصدد أنه هذا يف املستجدات وأعظم
الطلب. على طبعها بنــــاًء املمكن مــــن بات احلوليــــة، أو طبع عديــــدة
إذ األمهية. من تقريبــــًا القدر نفس هلا أخــــرى اعتبارات أيضًا وهنــــاك
بسهولة ميكن كما كثريًا. أسرع بصورة احلولية صفحات حتديث ميكن
الالزمني، والتفصيل الشمول مقدار حســــب الطرائق بعدد من إنتاجها

املعروفة ١٠٧. إىل القواميس بالنسبة احلال هو مثلما

حولية أو إصــــدار اإلحصائية الوكالــــة ســــواء اختارت -٥٢٠
إعالم ما ويراد اخلــــارج يف البلد ســــفارات لكافة يتاحان ملخــــص -
عن النشر أو - القدوم كسائح أو األجانب من يريد االستثمار من كل
هيكل وجود إىل احلولية حتتاج إىل إنتاج املبادرة فإن طريــــق اإلنترنت،
املرتأى اهليكل خمتلفــــًا عن ليس وهذا الوحدة). أو اإلدارة (مــــن قبيــــل
ُيعهد إليها تنسيق هيئة من يتألف وهو اإلحصائية. املنشورات لتســــويق
(أو التوزيع أمــــور وتويل النهائية، اآلجال املحتويات، وتعيــــني بتعيــــني
لتطوُّر والتخطيط متفرغة)، تسويق وحدة إىل تلك املســــؤولية تفويض
والقيام البيانات، يف الغموض أو التناقض أوجه وتبني مستقبًال، احلولية
يوجد اليت األخرى، احلكومية بــــاإلدارات بتأمني االتصال عنــــد اللزوم

اآلخرون. البيانات منتجو ا

التنسيق وحدة تواجهها اليت التحديات أشــــق كان رمبا -٥٢١
باعتبارها كلها العمليــــة عن املســــامهة اإلدارات ختلي عدم ضمان هــــو
ووجود اإلدارات. عليها تلك حتاسب مسؤولية وليست الغري مسؤولية
قد الدولية الشبكة على احلولية موقع طريق تدار عن وصالت منظومة
وحيفِّزهم يف إعدادها باملسامهني مباشر اتصال حالة يف املستعِملني جيعل

ا. على االهتمام

استنتاجات
والتحليل الذي التفســــري (أ) مقدار بالتعميم، مها: املتعلقة بسياســــتها مســــألتني متصلتني بني توازنًا اإلحصائية الوكالة تقيم أن بد ال
مبعاملة كافة بااللتزام القاضي من التمســــك بد أنه ال إّال هامًا. أمرًا نشــــرها الفوقية اليت ُيعّد البيانات مقدار و(ب) ينبغي تركه للوســــطاء؛
تصدر أن كثريًا اإلحصائية الوكالة يعزز موقف ومما واحد. وقت يف البيانات على االطالع إمكانية مبنحهم املســــاواة قدم على املســــتعِملني
تكلفة االطالع حتدد أن لسياســــة التعميم ينبغي ذلك، وباإلضافة إىل اجلدول. بذلك وأن تتقيد املنشــــورات إصدار مبواعيد زمنيًا جدوًال

املفصلة. اإلحصائية املعلومات على
معيَّنة من لفئات مقابًال املستعملون يدفع بأن تقضي الشــــيوع يف سياســــة حكومية آخذة بني توازنًا اإلحصائية الوكالة تقيم أن بد وال
أسلوب إىل اللجوء املمكن ومن به امليزانية. تسمح ما بقدر للمجتمع البيانات اإلحصائية إتاحة يف املتمثل واجب احلكومة وبني اخلدمات
البيع وجمانية بني قضية املفاضلة حســــم يترك بال قد هذا أن إّال بالتســــويق، املرتبطة الوظائف من أو الكثري البعض الباطن إلجناز التعاقد من

لذلك. حدود فيه ترسم أن ينبغي الذي بشأن املوضع دويل آراء توافق هناك التوزيع. وليس
ممكن قدر بأكرب هذا البحث إجراء بد من وال تعنيه األرقام“. ”ما ملســــألة حبث على مل يقم إذا مكتمًال ُيعد التعميمي ال والنشــــاط
الوكالة حتشــــد أن ميكن األساســــية، الناحية ومن للحقائق. اآليل التلخيص درجة إىل يتدىن أن ال ينبغي كان واملوضوعية، وإن احلياد من
تســــتخِدم أن فإن بوســــعها ذلك، من األرفع املســــتوى على أما للنشــــر. القابلة التجميعات متس الفريدة اليت باألحداث معرفتها اإلحصائية
سيما ذلك، ال اإلحصائية الوكالة تفعل وإذ االجتماعية. والعمليات البيانات املتبادلة بني العالقات ُتبيِّن لكي مواضيع لعدة الشاملة معارفها
األخرى احلكومية اختصاص القطاعــــات جماالت جتاوز يف تتمثل املخاطــــر املخاطر. وهذه بعض تواجه قــــد فإا االقتصــــادي، امليــــدان يف
عملية إجراء ينبغي السلبية، العواقب حيادًا. ولتفادي أقل نفسه الوقت يف كانت وإن اجلارية التطورات على للتعليق أفضل جتهيزًا املجهَّزة

األمر. لزم إذا اإلحصائيني كبري فيها يشارك استعراض،
وحالة البلد لبيــــان حالة الالزمة اإلحصاءات أهم الختيــــار وســــيلة أفضل - أو اإللكتروين التقليدي بالشــــكل احلولية - وميثــــل نشــــر

املتاحة. املعلومات يف الثغرات القائمة دراسة يف احلولية تفيد كما وبيئتها. وجمتمعها اقتصادها
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.1980 Handbook, p. 25 ٩٤

األســــترايل. اإلحصائي املكتب منوذج الفوقية توثيق البيانات مناذج من أبرز لعل ٩٥

فهرسة بتحســــني العمالء حتســــني خدمة البيانات بإدارة املعين عنصر املكتب يســــتهدف إذ
ملن يريد. تيســــريها وزيادة وإبرازها للعيان واإلجراءات، املتكاملة واملفاهيم النواتج بيانات
املستودع ملعلومات الشركات وملء ذلك ’مستودع‘ بإنشاء حتقيقها جيري وهذه األهداف
من املكتب ينتجه ما كافة وتيســــري وفهرســــة لتخزين املســــتودع مرافق وذا واســــتعماله،

األساسية. واإلجراءت املفاهيم تبيِّن اليت الفوقية بالبيانات مشفوعًا النواتج بيانات
Protocols for :انظر السليم، املسح مبادئ بشـــأن املناســـبة املراجع على لالطالع ٩٦

على (ومتاحة تاريخ، بدون ،Official Statistics, Wellington, Statistics New Zealand

.(http://www.stats.govt.nz

”ما الدويل، فإن النقد صندوق وضعه الذي البيانات لتعميم اخلاص للمعيار وفقًا ٩٧

واجلودة والسالمة، االطالع، وكمال باالطالع، املتعلقة املعيار هذا عناصر من رصده ميكن
االطالع وتوفريها إمكانية ولدعم وتعميمها. اإلحصاءات تبويب يف على الشــــفافية يشدد
اإلصدار؛ اُملسبق لتوقيتات التعميم (أ) بـ الذكر الســــالف املعيار يقضي املســــاواة، قدم على
.http://dsbb.imf.org/overview.htm:متاح على املعنية“. األطراف لكافة تزامن (ب)

جيم. الفرع عشر، الفصل احلادي انظر: ٩٨

Annual Report 1996-1997 (Canberra, Australian Bureau of ٩٩

.Statistics 1997)

Report of the Forty-Fifth Plenary Session of the Conference of ١٠٠ انظر:

European Statisticians, 10-12 June 1997, Geneva, Economic Commission
.for Europe, ECE/CES/52

يكن مل هدفها نقول إن جتاري، برنامج يف شرعت الوكاالت اليت نظلم لكي ال ١٠١

املطبوعة املنشــــورات مقابل أســــعار جتارية فإن فرض املثال، ســــبيل وعلى جتاريًا خالصًا.
قيِّمة. مرتدة سوقية تغذية اإلحصائية يوفر للوكالة واإللكترونية

على جيري التشــــجيع أو القطاع اخلاص شــــركات مع بتحالفات ُيســــَمح حيثما ١٠٢

باشــــتراك املتاجرين مناســــب يســــمح إجراء وجود من بد ال التحالفات، هذه مثل إنشــــاء
القاعدة هي القصرية األجل العقــــود تكون أن ينبغي كما يف العملية، والناشــــرين بالكتــــب

باليًا. شيئًا اجلديدة، التكنولوجيات وتوافر الزمن مضي مع تصبح الترتيبات، ال كي
هذا من جزء أي استنساخ ال ميكن هذا الصدد: ”... يف املعتادة تقول املالحظة ١٠٣

(هيئة “... األشكال من بأي شكل به ما تعميم أو نظام اســــترجاعي يف ختزينه املنشــــور أو
الكندية). اإلحصاء

طبيعة بشأن إضافية مالحظات لالطالع على ألف، الفصل التاسع، الفرع ١٠٤ انظر:

اإلحصائية. يف الوكالة وظائفه التحليل
Arthur Harvey, ed., Year-Book and almanac of British North ١٠٥

.America for 1867 (Montreal 1867)

the Demographic Yearbook, Energy Statistics Yearbook, ذلك: مثــــال ١٠٦

Industrial Commodity Statistics Yearbook, International Trade Statistics
.Yearbook, and Yearbook of the National Accounts Statistics

Oxford) اإلنكليزي أكســــفورد قاموس طبعات بعــــض فإن املثال، ســــبيل على ١٠٧

(جملد (Concise) املوجز القاموس فهناك عديدة، بأشكال تنشــــر (English Dictionary
(جملــــدان)، والقاموس الوايف (The New Shorter) اجلديد املختصــــر والقاموس واحــــد)،
املنوال هذا علــــى اآلن تســــري اإلحصائية الوكاالت بعض أن والواقــــع اآلن). جملــــدًا ٢٠)

اجليب. حبجم موجزة ومنشور وسيط، وطبعة مستخلص، ولديها

احلواشي
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العقد احترام السرِّية: على واحلفاظ اخلصوصية احترام - عشر ثاين

باملجيبني املتعلقة السياسات - ألف
املتعلقة السياســــة إعــــداد يف أهم مســــألة كانــــت رمبــــا -٥٢٢
اجلمهور ثقة على اإلحصائيــــة الوكالة حصول وجوب هي باملجيبــــني
أهدافها وســــيلة لبلــــوغ جمرد يكــــون ال باحتــــرام املجيبــــني مبعاملتهــــا
الوكالة مسوح يف اجلمهور نتذكر أن اشتراك أن املهم اإلحصائية. ومن
أكثر أو لعملية االستجابة جتعل اليت القوانني وجود يف حىت اإلحصائية،
بعيد. إىل حد طوعية عملية هو إلزاميًا، البيانات أمرًا من عمليات مجع
مبعاملة الوكالة ملزمة تظل طوعية، عملية املسح تكون ال عندما وحىت
الواقع العبء من األدىن احلد إىل بالتقليل أخالقية: أي املجيبني بطريقة
يُوعدون اليت السرِّية على واحلفاظ خصوصيتهم، وقتهم، واحترام على

عندما يقدمون املعلومات. ا
”ميتلك“ هو الذي بأن الفرد اخلصوصيــــة إقرار احترام -٥٢٣
هو فإن الفرد اخلصوصية، ملفهوم ووفقــــًا املتعلقة بشــــخصه. املعلومات
َتْصــــُدر، وملن َتْصُدر. ومىت يتاح، الــــذي املعلومات نوع يقــــرر الــــذي
اخلصوصية املعلومــــات هــــذه عن اإلفصــــاح تقتضــــي الــــيت والقوانــــني
املعلومات، إىل شدة احلاجة العامة عند إّال ُتَسن اإلحصائية ال لألغراض
وهذا البيانات. متحدديــــة عن اإلفصاح أحكامًا التقاء تتضمــــن وهي
قبيل الشــــركات. من اليت القانونية الكيانات على أيضًا ينطبق املفهــــوم
عن الدوري اإلفصاح على توافق العامة الشركات فإن احلال، وبطبيعة
مالية أوراق سوق يف لكي تشترك واألرباح املبيعات قبيل من معلومات
ُملَزمة فإا أو املغلقة، اخلاصة الشــــركات أما تنظيمية. لقواعد خاضعة

بكثري. ذلك من أقل عن باإلفصاح
الوكالة ِقَبل من املناســــبة االستجابة الســــرِّية هو ٥٢٤- ضمان
باحترام تعهُّد فهذا بيانات خصوصيــــة. على حتصل عندما اإلحصائيــــة
خصوصية. بيانات املجيب قدم عندما والوكالة املجيب املربم بني العقد
البيانات عند محايــــة العقد ووســــائل هذا عناصر يتناول الفصل وهــــذا

املجيبني. من عليها احلصول
روح بث تستهدف سياســــات مبكان رســــم األمهية ٥٢٥- من
السياسات أدناه عناصر وترد املســــتهَدفني. صفوف املجيبني يف التعاون

العناصر. هذه من عنصر لكل تفسري من هذا القبيل، يليها اليت

ايبني مع حتكم العالقات اليت املبادئ - ١
فئة شــــركات مها املجيبني، مــــن عامتان فئتــــان ٥٢٦- هنــــاك
تنطبق معيَّنة مبادئ املعيشــــية. وهناك أو األســــر األفراد أو فئة األعمال
شــــركات جمتمع على إّال ال تســــري أخرى معًا، ومبادئ على الفئتني

ينطبق بينما معًا؛ الفئتني على (هـــــ) (أ) إىل البنود إذ تســــري األعمال.
وحدها. األعمال شركات على و(ز) (و) البندان

البيانات مجع من الغــــرض ال بد أن يكون ايبــــني، إىل بالنســــبة ( أ )
مغزى وذا واضحًا

مجع البيانات أســــباب فهم املجيبني على تكون مســــاعدة ما غالبًا
حالة شــــركات الصعوبة يف شــــديد ذلك يكون وتطبيق صعبة، مهمــــة
مجع بداخله اجلــــاري العام العمل حيول إطــــار الصغــــرية. إذ األعمــــال
فترات متكررة يف لتعــــدادات اإلحصائية إجراء الوكالة البيانــــات دون
يزيد ال عينــــات أخذ الكفــــاءة، ألجل ــــل، ُيَفضَّ والواقــــع أنه قصــــرية.
الكلية بســــرعة التجميعات للحصول على بالضرورة عّما يلزم حجمها
املحلية باجلهات عــــادة تم الصغرية األعمال شــــركات أن إّال وِدقَّــــة.
أمران وهذان حســــب تعريفه الضيِّق، نشــــاطها وبنوع فيها تعمل اليت
وذلك مناسبًا، تعبريًا املشاريع اإلحصائية معظم يعبِّر عنهما أن ميكن ال
للغرض تفسري أي وعند تقدمي الكبري الشامل. املسح أو باستثناء التعداد
ومقنعًا واضحًا هذا التفســــري أن يكون فئيت املجيبني، ينبغي أي من إىل

اإلمكان. قدر

حتوز، اجلهة اليت صــــورة اإلحصائية يف الوكالة تبــــدو بــــد أن ال (ب)
اإلفرادية وحتميها من الســــجالت كافة الثقة، بكل متمتعة وهي

أو خارجها احلكومة داخل آخر طرف أي
املجيبني ُتشـــِعر بطريقة هذه التطميـن رســـالــة إيصـال يـجـــري
وجوب مها: عنصرين، حد ذاته يتألف من يف والتطمني .١٠٨ بالثقـــة
ميكن ال اإلحصائية الوكالة حتوزها املعلومات اليت بأن املجيبني توعية
املعلومات ُيسلِّم بأن القانون وأن ،١٠٩ النيَّة سّيئ أحد يطلع عليها أن
مع السلطات تقامسها ميكن ال اإلحصائية حتوزها الوكالة اليت السرِّية
املدنية اخلدمة موظفـــي أو التنظيمية أو الـــوكاالت للبلد، السياســـية
بوجه ُيشـــار البلدان، بعض وضـــع السياســـات. ويف يف املشـــاركني
ختضع ال اإلحصائية الوكالـــة إىل املقدمـــة املعلومـــات أن إىل خـــاص

القضائية. اإلبراز ألوامر

إّما مســــاعدة ايبني، راغبة يف اإلحصائية الوكالة تبدو أن بد (ج) ال
عن عوضًا مشــــروعة بدائل بقبول وإّما إضافية بتوفري إيضاحات

التقليدي االستبيان
الوكالة تكون أّال ينبغــــي األعمال، شــــركات إحصاءات حالة يف
األعمــــال شــــركات إمســــاك لطريقــــة فحســــب مدركــــة اإلحصائيــــة
لكي اعتادته اخلروج عّما أيضًا يف راغبة تكون أن ال بد للسجالت، بل
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يف الشركات تلك تبذل ال حبيث معلومات إليه من حتتاج ما تستخلص
نقبل، ينبغي أن املثال، جهد ممكن. فعلى سبيل ســــوى أقل الصدد هذا
األسهم الذي محلة تقرير اُملستكَمل، اإلحصائي االســــتبيان عن كبديل

معظمها. أو البيانات جامع يلتمسها اليت املتغيِّرات يشمل كافة
وحتررها وموضوعيتها اإلحصائية الوكالة مهنية خ تترسَّ أن بد ال (د)
عنها وُيعلن العوامــــل هذه ُتتقّبــــل وأن السياســــي، التدخل مــــن

مستمرة بصورة
تطلب عليها أّال يتعيَّن باملجيبني، اإلحصائيــــة اتصال الوكالة عنــــد
أهون اتباع ُتقرر أن بعد إّال ذلــــك تفعل وأال يلزم أكثــــر مما معلومــــات
الوكالة، مسعــــة تســــتنده والطلب املعلومات. علــــى الســــبل للحصول
لتحقيق النتائج تستخدمها اليت األساليب بكون خيتص فيما ســــيما وال

السياسي. التدخل من ولتحررها حامية الستقالهلا
احلريصة على اجلهة صورة يف اإلحصائية الوكالة تبدو أن (هـ) ينبغــــي
أي األمور، بتلك واملهمومــــة االســــتجابة بعبء املتصلة األمــــور
العمل عبء ط ُتبسِّ اليت الوســــائل إىل بالتوصل تلتزم أن هلا ينبغي

الورقي
اإلحصائية الوكالــــة أن مفهومــــًا يكــــون أن ينبغــــي بصفة عامــــة
اســــتعراض بعد أخري كملجأ إّال منه البيانات لتطلب باملجيب تتصل ال
أن توّد اليت الوكالــــة وعلى كفايتها. عدم وتبيُّــــن البديلة كافة الســــبل
أن تعمل االستجابة قضايا عبء بشأن سياسة معقولة ذات بأا تشتهر
يف األخري العنصر هذا معىن تامًا فهمــــًا البيانات جامعو يفهم أن علــــى

يلي: ما الوكالة تبيِّن أن بد التحديد، ال وعلى وجه السياسة.
مراقبة البيانات ا جلمع املضطلع أنشــــطتها دائمًا، تراقب أا •

دقيقة؛
اللذين اخلصوصية وانتهــــاك االقتحام حســــباا يف تضع • أــــا
التوازن هي املحصلة وأن بالضرورة، جهودها عليهما تنطوي
املعلومات مــــن األدىن اخلصوصية واحلد احتــــرام بني الدقيــــق

إلثراء النقاش العام؛ الالزم
استعماهلا؛ لن يساء املجموعة املعلومات أن •

هذا وأن تفرضه، الــــذي العبء مدى تقيس أن تســــتطيع • أا
سياساا ١١٠. بتطبيق ختفيفه سيجري العبء

على جمتمع ينطبقان مبــــدآن هناك ذلك، إىل ٥٢٧- باإلضافــــة
مها: وحده، األعمال

اليت متسك ا للطرائق انعكاس مبثابة مجع املعلومات طريقة (و) كون
األعمال سجالا شركات

الســــجالت قدرة على حتويل املعلومات مجع النجــــاح يف يســــتلزم
جلامع الزمة قياســــية إىل ســــجالت األعمال شــــركات لدى املحفوظة
وليس اإلحصائية، الوكالة تبذله أن بد ال اجلهــــد أن هذا إّال البيانــــات.

دون املعلومات حتويل إمــــكان مدى قياس وميكن األعمال. شــــركات
إمســــاك شــــركات لطريقة مدركًا البيانــــات جامــــع كان إذا تشــــويه،
الوكالة لدى يكون أن يستصوب عامة، وبصفة للســــجالت. األعمال
وإمساك للمحاســــبة متامًا الفامهني من املوظفني كاٍف عدد اإلحصائية
بذل ينبغي املطــــاف، اية ويف بشــــركات األعمال. املتعلقني الدفاتــــر
تقامست اخلطر إذا من مبأمن ستكون الشركات بأا تلك إلقناع جهد

الوكالة اإلحصائية. مع السرِّية املعلومات

نفــــس املصطلحات اموعة املعلومات يف نســــتخدم أن ينبغــــي (ز)
األعمال اليومية لشركات يف العمليات املستخَدمة

اإلحصائيون للتخاطب اليت يســــتعملها اللغة بني التمييز املهم مــــن
من اليت التعبريات أن املســــتهَدفني. إذ ملخاطبة املجيبني الالزمة واللغــــة
يكون هلما ال يكاد األربــــاح“ و”صايف نوع النشــــاط“ قبيل ”وحدة
اللغة املستخدمة تكون أن بد وال اإلحصائية. الوكالة إطار خارج معىن
أســــرة املجيب هذا كان للمجيب، ســــواء مألوفة املعلومات اللتمــــاس

.١١١ أعمال شركة أو معيشية
اليت الوحيدة الوكالة ليســــت اإلحصائية الوكالة أن إّال -٥٢٨
من تفصيلية احلكومــــة معلومات جتمع الواقع، ففي املعلومــــات. جتمع
ُتجمع املثال، ســــبيل وعلى متعددة. وألســــباب خمتلفة بطرائق اجلمهور
شؤون وتصريف الضرائب فرض من أجل للميزانية تفصيلية معلومات
لتنفيذ الســــلع األساســــية عن تفصيلية معلومات ُتجمع كما املعونات؛
تتقدم أن وينبغي .١١٢ والســــالمة بالصحة ُتعىن واألنظمة اليت القوانــــني
العمل عبء التخفيف مــــن إىل الدعــــوة اإلحصائيــــة صفوف الوكالــــة
كلما معلومات مــــن اآلخرون جيمعــــه ما باســــتخدام وذلك الورقــــي،
املحتويات. ورمبا كان تداخل هيأها أو القانــــون هّيأها فرصة ســــنحت
احلكومية الــــوكاالت ختاطب أا تبيِّن للجمهــــور الوكالــــة أن بوســــع
املتطلبات، ازدواج ملنع القانون مبوجب الوسائل املتاحة بشأن األخرى
وسائل لتلبية يكفي من متلك ما ال اليت األعمال شركات من ســــيما ال

املتطلبات. هذه

الطوعية واالستجابة اإلجبار - ٢
بعض ففي إىل آخــــر. بلد مــــن القانون ٥٢٩- ختتلــــف طبيعــــة
جمرد إجباريًا اإلحصائية البيانات لطلبات مجع االمتثال يكون البلــــدان،
كانوا شــــركات أعمال ســــواء - املجيبون م يقدِّ مل مفــــر منــــه. فإذا ال
ويف التوقيت املطلوب بالشــــكل - املعلومات معيشــــية أســــر أرباب أو
مبقتضيات تتعزز أخرى، بلدان ويف للقانون. خمالفني اعتربوا املناســــب
م املعلومــــات بينما ُتقدَّ معيَّنة من فئات على احلصــــول طلبات القانــــون
الطوعــــي للمعلومات. وأخريًا، التقدمي أســــاس األخرى على الطلبات
وعندما هذا املوضوع. بشأن غامضًا القانون فيها يكون هناك حاالت
أكثر طلب معلومــــات اإلحصائية الوكالــــة ختشــــى قد ذلــــك، حيــــدث
عدم هو حكــــم القانون يكون طلبهــــا قد ُرِفض ألنه إذا الــــالزم، مــــن
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اليت (خبالف املعلومات لطلب أي معلومات اإلجبار اســــتخدام إمكان
قد يؤثران ذلك على املترتبني والذيوع العلنية وألن يلتمســــها التعداد)،

سلبيًا. تأثريًا االستجابة يف معدالت
احلالة عن معــــربًا البلدان معظــــم يف الوضــــع كان رمبــــا -٥٣٠
اإلجبارية. املسوح من مبجموعة حمدودة القانون فيها اليت يسلِّم الثانية،
أن اهلدف جتد الــــوكاالت كافة فإن القانــــوين، األســــاس كان ومهمــــا
شــــركات ســــيما ال املجيبني، تعاون تأمني هو اإلطــــالق على األهــــم

.١١٣ املعيشية واألسر الصغرية األعمال
الوكالــــة اإلحصائية تتبىن فقد متاحــــًا، اخليــــار كان إذا -٥٣١
إجبارية ويكون التحريات االقتصادية بأن تكون يقضي معتدًال، موقفًا
القانوين، الوضع عن النظر بصرف ومن املهم، طوعيًا. عداهــــا ما كل
يف التخفيف من اإلجبار قدر أي ينجح ال التعاون بدون نتذكر أنه أن

االستجابة. مشكلة حدة من

والتطمينات احلوافز - ٣
عديدة، هي بلــــدان يف تتفاقم برحــــت ما مشــــكلة مثــــة -٥٣٢
وقد البيانات. مجع عمليات يف معدالت االســــتجابة اخنفاض مشــــكلة
احلوافز أن إّال للمجيبــــني. حوافز يف تقدمي املمكنــــة احللول أحد متثــــل
اســــتعمال يعتَبر البلدان، بعض ففي املشــــكلة. حتل دائمًا أن ميكــــن ال
امليزانيات أخرى، تكــــون حــــاالت ويف مشــــروع. غري احلوافــــز املالية
حوافز معتربة. وعالوة الســــماح بتوفري معه ميكن ال حد إىل مضغوطة
بات مثًال)، املعيشية للمجيبني (لألســــر احلوافز ُقدِّمت فإذا ذلك، على
وطبيعة املكافأة. منهم املطلوب الوقت بني صلــــة ما إجياد الواجب من
فعلى جيب. كثريًا مما أقل احلافز يكون قد بعض التحريات، فبالنسبة إىل
املسوح أو االجتاهية املسوح حالة يف املعيشية األسرة تتكبد املثال، سبيل
أخرى، حاالت ويف الدوري لشؤوا اخلاصة. االقتحام عبء املستمرة
وإنفاقهم يكون اجلهد املطلوب املستهلكني دخل مسوح حالة سيما ال
إىل احلوافز دفع يؤدي قد ١١٤. وأخريًا، ضخمًا املعيشــــية األســــرة من
حوافز أو دون املسوح حبيث يصعب إجراء لدى املجيبني توقُّعات خلق
نقطتان وفيما يلي الدوام. على الزيادة مطردة حوافز الزمًا دفع يصبح

مراعاما: من بد ال
متسم غري يكن وإن معترب نوع من املختار احلافز يكون أن بد ال •
يقترفه تبذيرًا يعتربوه أو املجيبون يســـتهني به لكي ال باإلفراط،
املنظمة تقوم أن بد وال اإلحصائية. الوكالة ميزانية يقررون مـــن

املسألة؛ هذه بشأن املشورة توفري يف هام بدور امليدانية
املعيشية األســـر إطالع نداوم على ل أن يفضَّ اخليار، كان مهما •
وعلى منحها، عدم احلوافز أو منح أسباب باملسح على املشمولة
حقيقة على بالطبـــع، وإطالعها، اإلحصائيـــة، صـــورة الوكالة
املعلومات يقدم عندما املستجَوب به يفي الوطين الذي الواجب

.١١٥ أمهية مجاهريية ذات مسائل مناقشة على للمساعدة

األســــر على عرض احلوافز بعيــــد حد إىل يشــــيع بينمــــا - ٥٣٣
تشمل املسوح اليت مفيدة أيضًا يف احلوافز هذه تكون أن ميكن املعيشية،
النظامية غري األعمال شركات بل الصغرية الزراعية املشــــاريع ُمشــــغِّلي
األعمال شــــركات على بالضرورة نفســــه األمر ينطبق وال الصغــــرية.
هذه إىل بالنســــبة يكون قد الصلة ذات املعلومات توفري أن إذ الكبرية،
كانت فإذا املثــــال، ســــبيل وعلى ذاته. حد يف قويًا حافزًا الشــــركات
النمطية يف احلــــاالت واملبوَّبة األعمــــال بشــــركات املتعلقة املعلومــــات
شركات ستبدي إقليمي إحصائي تقسيم الستعماهلا يف مبا يكفي شاملة
بالعالقة اهتمامًا املحلي، النشــــاط ال اإلقليمي، النشــــاط ذات األعمال
الصعيد. نفس علــــى منافســــيها العاملني ونتائج اإلقليمية نتائجها بــــني
- املقارنات هذه إلجراء جداول خاصة عرب املقدَّم ولذلك، فإن احلافز
إىل جارية وكانت التفصيل من املناسب بالقدر البيانات اتســــمت طاملا
شركات جمتمع بني بنَّاء تعاون يكون كافيًا اللتماس قد - معقول حد

.١١٦ اإلحصائية والوكالة األعمال
الوكالــــة م تقــــدِّ أن كافــــة األحــــوال يف ال بــــد إّال أنــــه - ٥٣٤
املقدمة املعلومات بأن تفيد تطمينات صرحية بصورة قاطعة اإلحصائيــــة
بكل األعمال شركات إىل وبالنســــبة املجيبني. هوية عن تكشــــف لن
بكون الشديدة واالعتراف التطمينات بني املزج كافيًا يعترب أحجامها،
منظمة. بطريقة شــــؤونه يدير كي للبلد ضرورية امللَتَمَســــة املعلومــــات
غري األعمال شركات مســــوح حالة احلوافز يف تقدمي آخر، فإن ومبعىن
مصلحة يف ليس فإنه بامليزانية، تتعلق (وألســــباب بصفة عامة ضروري

اإلحصائية). الوكالة

اإلدارية املعلومات تقاسم - ٤
اإلداريــــة املعلومــــات لتقاســــم عديــــدة ســــوابق هنــــاك -٥٣٥
إدارات هي حالة حالة أبرز ولعل اإلحصائية. الوكاالت مع التفصيليــــة
مقادير أيضًا جيمعون الذين ضريبة الدخل، لي ُمحصِّ أن إّال اجلمــــارك.
ذلك يف شــــأم والســــرِّية النـزاهة أمهية يدركون املعلومات، من هائلة
الضرائب، حمصلي مع ال سيما املعلومات، اإلحصائيني. وتقاسم شــــأن
تطمني التقاســــم وجب حتقيق أردنا فإذا دقيقة. ولذلــــك، مســــألة يعد
قدر حريصة األقل علــــى اإلحصائية الوكالة أن إىل حمصلــــي الضرائب
بعض وفيما يلي اإلفرادية. املعلومات مبعاملة خيتص فيما هم حرصهــــم

يف احلسبان: الوكالة اإلحصائية تضعها ينبغي أن العوامل اليت
اإلحصائيني بني املتقاَســـمة املعلومات نوعيـــة كانت مهمـــا •
اجتاه يف املعلومات هذه تســـري أن ينبغي الضرائب، وحمصلي
اإلحصائيني؛ إىل الضريبية السلطات من أي فقط - واحد
إرادم مبــــلء املعلومات بتقاســــم الضرائب إلقنــــاع حمصلــــي •
الســــلطات إىل اإلحصائيون ُيقدِّم أن بد ال التعاون، وبــــروح
تضحية على اخلدمة هذه تنطوي ال حبيث ما، خدمة الضريبية

بالسرِّية؛ املتعلقة احليوية الضمانات من بأي
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األقوى املورد الضريبية السلطات جتمعها • ُتمثِّل املعلومات اليت
كاهل على االستجابة الواقع عبء لتقليل املســــتخَدم الوحيد

الصغرية ١١٧؛ األعمال شركات
من مة املقدَّ االســــتمارات بتصنيف الضريبيــــة الســــلطات تم •
االقتصادي نشــــاطهم لفرع وفقًا الضريبية امللفات أصحــــاب
يف املتبعــــة الطريقــــة بنفــــس بالضــــرورة تصنِّفهــــا ال ولكنهــــا

اإلحصائية؛ الوكاالت
تصنيف النشاط كان مىت ضخم اســــتراتيجي يتحقق كســــب •
التصنيف مــــع متســــقًا الضريبيــــة الســــجالت يف املســــتخَدم

لألغراض اإلحصائية؛ املستخَدم
وهــــم ُيصنِّفون لإلحصائيــــني اجلمهــــور تصــــوُّر يــــؤدي قــــد •
تطمينــــات يقدمها أيــــة إضعــــاف إىل الضريبيــــة الســــجالت

املقدمة. املعلومات بشأن سريِّة اإلحصائيون
التوصل هو الوكالــــة اإلحصائية تواجهه الذي التحــــدِّي -٥٣٦
دون إخالل بســــرِّية العوامــــل هــــذه حــــل ممكــــن يوفِّق بني أفضــــل إىل
بصدد إليه عملي ُيتوصل حل األحوال. وأي من حال اإلحصاءات بأي
األخرى اجلهات مع ينجح أن له ر مقدَّ الضريبية الســــلطات مع التعامل

العرضية. املتغيِّرات مراعاة مع إداريًا، املتولِّدة للمعلومات مة املقدِّ
اإلحصائيــــة، باإلضافة إىل الوكالــــة تعطــــي أن ينبغــــي -٥٣٧
وميكن اإلدارية املعلومــــات مقدمــــو يطلبها الــــيت املتنوعــــة الضمانــــات
متتع على تدل إشارات شــــفوية، بربوتوكول وبتطمينات االتفاق عليها
من ويف عديد خاصة. حبماية احلساســــة املعلومات من املادية احليازات
مســــألة عملها أماكن إىل الدخول يكــــون اإلحصائية اليت الــــوكاالت
العاملني غري من يتســــىن ألي لكي خاص إذن يلزم الفحــــص، تتطلــــب

الضريبية. باملستندات فيها حيَتَفظ اليت األماكن دخول
البيانات محاية - باء

واإللكتروين املادي التأمني - ١
ان حدَّ اإلحصائيــــة للوكالــــة يوجــــد األيــــام، هــــذه ٥٣٨- يف
املوضع يف يتمثل مــــادي، حّد أوهلما محايتهمــــا. من بد ال خارجيــــان
والبطاقات احلاســــوبية، والســــجالت الوثائق، توجد فيه الفعلــــي الذي
الصدد، هــــذا ويف األخــــرى. واملواد املجهريــــة، والصــــور الضوئيــــة،
جمرد واحد مبــــىن من يف أكثر ســــجالا املوجودة املكاتــــب ال تواجــــه
فيما يتعلق أعلى تكلفة أيضًا تواجه بل السجالت محاية تكلفة ارتفاع
أما الســــجالت اإلفرادية. أمن يتســــق مع ما تفعله بأن اجلمهور بإقناع
الذي اإللكتروين احلد هو - افتراضي حــــّد فهو الثاين، احلــــد اخلارجي
أنه يفَتَرض الــــذي بالوكالة، اخلاص االتصــــاالت الداخلي يرمســــه نظام

اإلفرادية. البيانات من مبخزوا مرتبط
االقتحام محايتهما من إىل اخلارجيان هذان احلدان حيتاج - ٥٣٩
العديد إىل الدخول خيضع بال إذن. وحسبما ُذِكر أعاله، أو نية بســــوء
لشارات املوظفني اقتضاء محل ذلك (مثال لرقابة شــــديدة املكاتب من

الســــجالت ُوجدت حيثما إضافية أمنية تدابري وتتخذ حتديد اهلويــــة)،
حساسية. األشد

بكلمات اإللكتروين اخلارجــــي احلد محاية ينبغي كمــــا - ٥٤٠
يف التنفيذ، أمر أصعب هذا أن أنواع التأمني، إّال من وغري ذلك الســــر
منحت وقد الدفاعات. تطوير باستمرار تتطلب التكنولوجيا أن سيما ال
للمحاوالت مــــن الذيوع واإلشــــهار كثريًا الشــــعبية اإلعالم وســــائط
االتصاالت، احلاســــوب الختراق ُنظــــم قراصنة بذهلــــا الــــيت الناجحــــة
املعلومات على االطــــالع يف ولنجاحهم األكثــــر أمانًا، النظم فيها مبــــا
على االطالع فيها أمكن الــــيت احلاالت يف ذلك حساســــية، مبا األكثر
بشأن األمن يتخوف اجلمهور ونظرًا ألن الوطين. ملفات تتعلق باألمن
اجتاه هذا التقليدية، وألن أمن الوثائق بشأن يتخوف مما أكثر احلاسويب
تعزل أن إحصائية وكاالت بضع اختارت االزدياد، يف يأخذ أن ح يرجَّ
يف ذلك مبا اخلارجي، العامل عــــن تامًا عزًال الداخلي االتصاالت نظــــام

عن مكاتبها املحلية. عزله
مباشرة صلة توجد ال القبيل، هذا من يف الوكاالت اليت - ٥٤١
اخلارجي. العــــامل اجلارية مع واالتصاالت مســــتودعات البيانــــات بني
إىل املكاتب املحلية من حمالة سرِّية بيانات أي ذلك، فإن على وعالوة
ميكن وال متاح. تشــــفري محايتها بأفضل نظام املركــــزي جتري املكتــــب
التكنولوجيات إزاء ســــيوفر محاية كافية احلل كان هذا إذا مبا نتنبــــأ أن
تكليفًا بالوكالة الُنظم أحد حمللي ُيكلَّف أن وينبغي سريعًا. اليت تتطور
التشفري، من قبيل أمورًا مسؤوليته تشــــمل حبيث البيانات، بتأمني دائمًا
البيانات. مبلفات اخلبيث التالعــــب واتقاء التعريف، خصائص وإزالــــة
التأمني املادي شخص ما مسؤولية إىل ُتسند أن ينبغي ذلك، إىل وإضافة

البيانات. واحليازات من العمل ألماكن

اجلزاءات - ٢
ُتفَرض الــــيت اجلــــزاءات رمسية الئحــــة حتــــدد بــــد أن ال - ٥٤٢
تبيِّن ولكي الردع ســــبيل على وذلك املخالفات األمنية، مرتكيب علــــى
تؤخذ وسالمتها البيانات بسرِّية املتعلقة املســــائل أن للجمهور الوكالة
هي اتباع األمر هذا تتبــــع ملعاجلة اليت للغاية والطريقــــة الطبيعية جبديــــة.
بوضوح القانون فيها يبيِّن اليت احلالة هي املثالية واحلالة نفســــه. القانون
حسب مرتبة هذه املخالفات، مناذج وتشــــمل املخالفات. أنواع شــــىت

يلي: ما جسامتها،
حاويًا مظروفًا املســــتخربين أحد ترك ذلك ومثــــال اإلمهال: •
أن ميكن حيث يف حافلة، للتحدد قابلة الستبيانات مستكملة
باعتبارها منوذجًا قصته الصحافة وتلتقط ثالث يكتشفه طرف

العام؛ القطاع لتسيُّب
على عالنية خبري مواضيعي ُيَعلِّق عندما وذلك السلوك: • سوء
أثناء يف اســــتخبارها عند معيَّنة أســــرة أقرت به الذي الدخل
حيتمل أن اليت (والنتائج ونفقاا املعيشية لدخول األسر مسح

أعاله)؛ املذكورة النتائج نفس هي ذلك تترتب على
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ُيحرج أن قيام موظف يود ذلك بســــوء نية: ومثال التصرف •
اخلاصة التعداد اســــتمارة بإرســــال الوكالــــة اإلحصائية إدارة

الصحف؛ إىل برئيس الوزراء
املوظفني عرض أحد ذلك ومثال السرِّية: البيانات من التربح •
هلا. منافسة جهة إىل سرِّية بشأن شركة ما معلومات تقدمي

أما القانون، توضيحيــــة؛ أمثلة جمرد احلال بطبيعة هــــذه -٥٤٣
أن إّال باألمن. جرميــــة خمّلة يشــــكل ملا أمشل تعريفًا م يقدِّ أن ميكن فإنــــه
يلقى أن وينبغي ذكرها ينبغي الــــيت املخالفات أنواع تبيِّن األمثلة هــــذه

معقولة. عقوبات مرتكبوها
واإلفصاح السرِّية - جيم

املبادئ - ١
اختاذها املتعيَّن االحتياطــــات الســــابقة الفروع عرضت -٥٤٤
من أيدي يف وقوعها منع إىل الواردة، والسُبل املؤدية بصدد املعلومات
عند اختاذها جيب الــــيت التأديبية والتدابري يف أيديهم، تقــــع أن جيــــب ال
اتباعها ينبغي الطريقة اليت يستكشــــف الفرع وهذا خمالفة أمنية. وقوع
منع إىل املؤدية الُسُبل وهو يتناول املجيبني. مع العقد اُملربم ُيحَتَرم لكي
فرد أو عن هوية تكشف معلومات عن تفصح الكلية اليت البيانات نشر
ازدادت كلما ذلك حدوث خطر ويزداد .١١٨ مؤسسة أو أعمال شركة
الشامل نتائج املسح نشر املعتاد مثًال، فمن يف املنشور. التفصيل درجة
للمجيبني، الدميغرافية واخلصائــــص املنطقة، حســــب لإلنفاق اُألســــري
املجيبني، اآلالف مــــن لعشــــرات املســــح الشــــامل يف وحىت والدخل.
بيانام تنــــدرج الذين املجيبني هويــــات حتديد الســــهل من يكون قــــد

املشهورون). األثرياء ذلك (مثال القصوى احلدود يف اإلحصائية
اليت اخلانات حيــــدد أوَّيل إجــــراء حبث هو املعتاد احلــــل -٥٤٥
الدنيا الدرجة تتقرر الحــــق، ويف حبث باملجيبني. التعريف فيها ميكــــن
من النوع وهــــذا املجيبني. هويات ١١٩ لكتمــــان الالزم التجميــــع مــــن
ذات حماولة أوَّلية، بذل هو أوهلما، مستويني. على عادة جيري األحباث
احلاالت تكلفة ممكنة من بأقل التخلص تســــتهدف حبت، عملي طابع
تســــتطيع ال اليت والوكاالت واخلطأ. التجربة بطريقة وُتبَذل املزعجــــة،
لتعيني اخلانات تتبعــــه ما حــــد إىل نظري ج لديهــــا ذلــــك، أن تفعــــل
كتمان حيث مــــن تكلفة األقل هــــو املقترح احلل أن وبيــــان املزعجــــة
مثل املجهَّزة إلجراء اإلحصائية عدد الوكاالت لقلة ونظرًا املعلومات.
األكادمييني من تكليف عدد يتمثــــل يف حل بديل ُيوجد البحث، هــــذا
البيانات. كتمان من األدىن احلد على مناذج تنطوي باســــتنباط املهتمني
هذا أخرى؛ ويف يف أماكن البحث نتائج تطبيق ميكــــن احلال، وبطبيعــــة
املراكز مع اتصاالت إجــــراء على نشــــجع الوكاالت الصغرية الصدد،

املوضوع. هذا بشأن ال سيما اإلحصائية الكبرية،
واملتبقي عن الغلبة اإلفصاح - ٢

متعمق املاضية حبث اخلمسني السنوات مدى على جرى -٥٤٦
أكثر املســــائل هذه باتت وبذلك املتصلة بالســــرِّية، املســــائل من لعدد

من االنتشار هذا عن أسفر وما تكنولوجيا احلاسوب انتشار مع شيوعًا
ختزين القدرة على زيادة أدت تعمُّد، وبال املستعملني. جمتمع يف ع توسُّ
مزيد إتاحة إىل ونشــــرها متقاطعًا تبيوبًا وتبويبها اإلحصائية البيانــــات
قدرة أيضًا زادت ذلك، وعالوة على العرضي. لإلفصــــاح الفرص من
كشف على معها قدرم وزادت بالبيانات، التالعب على املســــتعملني

.١٢٠ هلم كشفه النية إىل مما تتجه أكثر معلومات
إىل كل اإلحصائية، بالنسبة الوكالة تستكشف أن بد ال -٥٤٧
من خانة وعدد كل يف املدرجــــني املجيبني عدد تبويباــــا، تبويــــب من
كل إلخفاء تدابري اختاذ من بد وال خانة. كل متبقيًا يف ميكن اعتبارهم
هو ثالثة). عامة الشمول بصفة (حد العتيب احلد من أقل اليت ا اخلانات
أكرب أو العتيب للحد مســــاويًا املجيبني عدد فيها يكون اليت اخلانات ويف
املائة من يف ٩٠ من أكثر جميبني ميثالن أو واحدًا جميبًا هناك ولكن منه

أيضًا. نشاطهم إلخفاء تدابري املعروض، ينبغي اختاذ املتغيِّر قيمة
فإن ُمعَتَبر، نشر لديها برنامج اليت املكاتب إىل ٥٤٨- بالنســــبة
إنشاء ١٢١ يربر واحلاالت املتبقية الغلبة حاالت تتبع الذي يتطلبه العمل
من اليت الوحدة تكون ما وعادة الســــرِّية. تكلَّف بأحباث خاصة وحدة
١٢٢ الرياضي بتطبيقات اإلحصاء املكلَّفة اإلدارة مــــن فرعًا هــــذا القبيل

األقل). وثيقًا على ارتباطًا ا (أو مرتبطة
املعيشية ية وإحصاءات األسر السرِّ - ٣

بشــــخص بعيد حٍد إىل شــــبيهًا شــــخص ما يكون بينما - ٥٤٩
معيشية أخرى، بأسرة بعيد حد إىل معيشية شبيهة أسرة تكون أو آخر
رويال جمموعة أو ســــوين، قبيل من اليت - الشــــركات الكربى ختتلف
أو ،(IBM) التجارية، الشركات الشركة الدولية آلالت شل، أو َدتش
االختالف كل - موتورز جنــــرال أو غازبروم، أو بريز، دي جمموعــــة
نضع يف أن ال بــــد الســــبب، وهلذا الصغرية. األعمــــال شــــركات عــــن
واإلحصاء االجتماعي اإلحصاء بني الفروق القائمة من عددًا حسباننا
أمهيتها لفكرة تكون ال االجتماعي، ففي حالة اإلحصــــاء االقتصادي.
األســــر املعيشــــية موجودات تشــــمل اليت املســــوح حالــــة بعض يف إّال
جمال مســــح يف عيِّنة علــــى ذلك، فإن أي وإنفاقهــــا. وعالوة ودخلهــــا
ألا الوحدات من معيَّنة فئــــة يف العادة ستشــــمل االقتصادي اإلحصاء
حيتاجون إّال ال واألفراد األســــر ولكن املتغيِّر، من نسبة كبرية تشــــكل
باســــتثناء فإنه وأخريًا، غري صفري. احتمال على انتخــــاب ينطوي إىل
ميكن إدخال املعيشــــية) لألســــر املالية امليزانيات (مثل اخلاصة املســــوح
احلاالت إلخفاء األسر املعيشية مسوح نتائج يف العشوائية االضطرابات
هذا أن إّال التوزيع. من عزوم أي على تقديرات التأثري دون اإلفراديــــة

األعمال. شركات مسوح مع حيدث نادرًا ما
الطوليــــة عددًا من املســــوح األخرية أثارت اآلونــــة يف -٥٥٠
اليت املســــوح، أخذت هذه وقد الســــرِّية. أحباث بصدد اهلامة املســــائل
على مدى أو أسرة) فردًا العادة يف (تكون خمتارة تتبع وحدة فيها جيري
الوكاالت بعض لدى تشــــيع خصائصها، يتســــىن مالحظة الزمن لكي
املســــوح من النوع هذا يف الزمين واجلانب تقدمًا. األكثر اإلحصائيــــة
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من األدىن احلد أن إّال للتحــــدد. العيِّنة قابلية احتمــــال من يزيــــد كثريًا
حتليل من املســــوح هذه تتطلبه مــــا جدوى ُيبطل قد الــــالزم الكتمــــان
املتعلقة بســــرِّية البحوث أن الواضح ومــــن للبيانات. دقيقــــني وعــــرض
املتعلقة البحوث عن شديدًا اختالفًا ختتلف األســــر املعيشية إحصاءات
جدول يف مســــتقًال بندًا بوصفها ُتعاَمل أن وينبغي األعمال بشــــركات

البحث. أعمال

عن رضا الصادر اإلفصاح - ٤
مصلحة من فـــإن اجلماهريية، بالصـــورة خيتص فيمـــا -٥٥١
الســـاهرة اجلهة باعتبارها للناس نفســـها م تقدِّ أن اإلحصائية الوكالة
العمل تقليل يف رغبتها إبـــداء تواصل حبيث االســـتجابة، على عبء
الوكالة تبذل أن ينبغي وبالتايل، كلما أمكـــن. أدىن حٍد إىل الورقـــي
اســـتعمال تتيح هلا اليت الفرص تغتنم لكي جهدها غايـــة اإلحصائيـــة
مجع أجل مـــن أخرى ألطـــراف املمنوحـــة الصالحيـــات التنظيميـــة
احلكومية املكاتب ُتجريها اليت التحريات تكرار من بدًال املعلومات،
وهو املعلومات، تقاســـم يعين إلغـــاء االزدواج قد أن إّال األخـــرى.
اإلحصائية الوكالة إحدامها حصـــول بطريقتني، حيدث أن ميكـــن ما
أخرى، هيئة حكوميـــة اليت مجعتهـــا البيانـــات معلوماـــا من علـــى
حق وعندما ُنعطـــي املجيبني عكـــس ذلك. حدوث واألخـــرى هي
الوكالة اإلحصائية إىل تقدمي البيانـــات العادة يف االختيـــار، يفضلون
بالتفاصيل. وعناية حصافة من عنها ُيعَرف ما أمهها متنوعة، ألسباب
أن (ويفضل املجيبون يوافق أن املعلومات، فال بد تقاسم أمكن وإذا
ُنفهم وأن ثالث استمارام، طرف أن يستعرض على كتابة) يوافقوا
بأنه املجيبني ينبغي توعية كما املحتمل. التقاسم هذا دواعي املجيبني
األمر اية عليهم يف يتعيَّن قـــد مطلقًا رفضهم كون من الرغم علـــى

املعلومات مرتني. نفس تقدمي
كتابية موافقة قــــد ُتلَتَمس فيهــــا ظــــروف أخرى هناك -٥٥٢
اجلداول تفقد أن ميكن صناعيًا، املتقدمــــة البلدان اإلفصاح. ففي جتيــــز
املثال) ســــبيل على والنواتج املدخــــالت (جداول التحليليــــة للصناعــــة
الوكالة تقبل أن وقبل حرفيًا. تفسريًا قواعد اإلفصاح َرت ُفسِّ إذا قيمتها
تلتمس لتبويباــــا، ُيفضل أن التحليلية القيمــــة تضحيــــة يف اإلحصائيــــة
عملياا. أســــرار إفشــــاء خلطر تتعرض اليت األعمال شــــركات موافقة
للنشر شــــكل على توافق أن هذه األعمال شــــركات عادة إىل وُيطَلب
مسعة فإن احلال، وبطبيعــــة اإلفصاح. من عدم اكتمــــال احلماية ُيطيــــق
هذا اإلجراء اختذت إذا الشديد للخطر تتعرض رمبا اإلحصائية الوكالة

مؤثرة. درجة بأية

القسري اإلفصاح - ٥
خبالف عملي خيــــار هناك يكون معيَّنة ال حــــاالت يف -٥٥٣
غالب حيدث يف وهــــذا أعمال معيَّنة. مؤسســــة أنشــــطة عن اإلفصــــاح
اليت والصناعات الدولــــة واحتكارات العامة املرافــــق حالة يف األحيــــان
الصغرية. يف البلدان غالبــــًا حيدث مثلما واحــــدة، شــــركة عليها يمن

الوكالة إنشاء يف الواقع على وسابقة جيدًا معروفة تكون احلالة وعندما
ميثل ال هذا ولكن ا. على حكم خاص متعلق القانون اإلحصائية ينص
مؤسسات عادًة إىل ألنه ُيطَلب الســــنوية، اإلحصاءات يف خاصة أمهية
وأحواهلا أنشــــطتها عن تبلَّغ الضخمة أن العامة واالحتكارات الدولــــة

بذلك. املتعلقة التقارير وجيري نشر شديد، بتفصيل املالية

السلبية ية السرِّ - ٦
انتهاك حــــاالت كافــــة منع دائمــــًا املمكن مــــن ليــــس -٥٥٤
التجــــارة الدولية. إحصاءات هــــو ذلك على مثــــال وأوضح الســــرِّية.
وليس مبعامالت مســــجلة املجموعة البيانات تتصل احلالــــة، هذه ففــــي
كانت وملا عنها. مســــؤولة أعمال شركات عنها أو بأفراد مســــؤولني
املرجعية الفترة مدى على للمعامالت تعدادًا ل تشــــكِّ اإلحصاءات هذه
تبادله، جرى (ما عديدة خصائص وتشمل للغاية شديد بتفصيل وُتنَشر
فإنه ذلك)، وما إىل وخروجه، دخوله ومنافذ ووسيلة نقله، ومقصده،
املطلقة على السرِّية أن نفترض إمكان احلفاظ يف شيء الواقعية من ليس
والنهج وجبدواها. املقدمة املعلومات توقيت شديد حبسن مســــاس دون
لإلفصاح. الســــلبية واحلماية الفعَّالة احلماية من اختيار مزيج هو املعتاد
واحدًا مستوردًا هناك أن فيها ُيعرف اليت احلاالت مجيع إىل وبالنســــبة
تدابري كتمان ُتســــتنَبط أو حالة غلبة، ١٢٣ فقط واحدًا مصدرًا أو فقط
إّال الكتمان تدابري تتخذ احلاالت، ال سائر إىل وبالنسبة مسبقًا. وُتنفَّذ
وإذا اإلحصائية. الشكوى للوكالة إىل فرد أو شركة أعمال إذا بادرت
من بات املناسب، يف الوقت املســــألة يف التصرف الوكالة بعدم اُتِهَمت
الوكالة فيها تصمِّم الــــيت احلاالت خبالف أنه املجيب إىل املتعيَّــــن تنبيه
اإلفصاح باكتشــــاف تســــمح بوســــائل وجتريها مســــوحها اإلحصائية
بعملية بياناا ُبوَبت التجارة الدولية سجالت إحصاء يستخدم مســــبقًا
ولذلك، مباشــــرة. الوكالة مســــؤولية ضمن تدخل وال إدارية خارجية

إخطارها. بعد تتصرف الوكالة إّال ميكن أن ال

البحث ترتيبات - ٧
معيَّنة بشــــروط اإلحصائية، الوكاالت ُتصدر أن ميكــــن -٥٥٥
شــــركات قطاع خمتارين من جميبــــني أمساء بنشــــر أمرًا منهــــا، وبقــــرار
رمز صورة يف عنها (ُمعبَّرًا الصناعية وأنشــــطتهم وعناوينهم، األعمال،
متغيِّر أو العمالة حجم فئة يبيِّــــن (معبَّرًا عنه برمز للصناعــــة) وحجمها
االســــتثناء هذا فإن عامة، وبصفة احلجم). بفئة وكذا عليه، متفق آخر

البحث. ألغراض حيدث
متامـــًا مشـــروعة تطبيقـــات ـــِرَدة بصـــورة ُمطَّ هنـــاك -٥٥٦
جناحها يف أيضًا تعتمد بـــل فقط اإلحصائية التجميعات ال تســـتخِدم
التفاعالت دراســـة فإن املثال، ســـبيل وعلى اإلفرادية. علـــى البيانات
األســـر ومدخرات وإنفاقه املســـتِهلك بـــني دخـــل احلادثـــة املعقَّـــدة
املنشـــورة، اإلحصاءات فحـــص طريق وعـــن والضرائـــب، املعيشـــية
أن وميكن التجميعات. لتحيُّـــز نتيجة ضـــرر كبري الغالب يف يصيبهـــا
الســـجالت إىل الُيســـر اســـتنادًا من مبزيد الصورية االفتراضات خنترب



١٠٢

املجهَّزة املكاتب قليلة من ســـوى ِقلـــة هناك وليس اإلفرادية. الطولية
أن ذلك على ويترتب بنفســـها. األحباث من النوع هذا مثل إلجـــراء
الوكالة تزوِّد أن هو احلالة هذه العام يف الصاحل لتحقيق ســـبيل أفضل
يضعوا بأن هلم وتسمح معلومات من حيتاجونه مبا الباحثني اإلحصائية

الالزم. البحثي ويبذلوا اجلهد االفتراضات
اإلحصائية للوكالة فيها يتســــىن ال ظروف اليوم ٥٥٧- توجــــد
بيانات قاعدة بنــــاء عند ينبغي أنه إّال اجلزئيــــة. البيانات حتاشــــي تقدمي
فيها تتدىن أو تنعدم نبنيها بطريقة أن مبعلومات إفرادية لة ــــرة ُمحمَّ ُميسَّ
اهلويات. وبطبيعة على املؤكــــد التعرُّف احتماالت احلدود إىل أقصــــى
األمساء، ويضاف ذكر من ختلو جيــــب أن الســــجالت كافة فإن احلال،
العشوائية االضطرابات دواع إلدخال ربـما تكــون هنــاك أنــه ذلك إىل
حىت األصلــــي ١٢٤. ومن الضروري، التوزيع عزوم على حافظنا طاملــــا
الدخول على يشــــرف موظف وجود االحتياطات هذه كل اختاذ بعــــد
الوكالة موظف أن يعين منها. وهذا املستمد والعمل البيانات قاعدة إىل
استعماله هلا، وسبب البيانات، قاعدة يســــتعمل الذي من دائمًا يعرف
حالة حتقق يف تارخيه، اليت حتققت حــــىت النتائج وطبيعة يبحــــث، وعــــّم
يتوقف املســــتعملني الذين مع الوكالة ــــق تنسِّ أن بد وال أصًال. نتائــــج
اجلمهور يثق لكي التفصيــــل، شــــديدة بيانات جمموعات على عملهــــم
ملســــاندة التقدم إّال م تقدَّ ال القبيل من هذا أن التفاصيــــل اليت يف عامــــة

العلوم االجتماعية. يف حقل املعقول
معلومات لبيانــــات قاعدة وجــــود نتصــــور أن يصعــــب - ٥٥٨
عام، بوجه صناعــــة، بكل ألن وذلك للعامة، األعمــــال تكون متاحــــة
علــــى النتائج الضخامة حبيــــث يمن تكون مــــن شــــركة أو مؤسســــة
حالة خيتلف يف األمر أن على البيانــــات. إّال تأثريها بقدر ا وُيعتــــرف
تتصل بتلك مســــائل هناك كانت وإذا الصغــــرية، األعمــــال شــــركات
أمرًا رة للجمهور ُميسَّ بيانات قاعدة تكوين يصبح وحدها الشــــركات
قواعد وجود على عديدة توجد أمثلة أنه بينما وجدير باملالحظة مربرًا.
األســــر املعيشــــية وتوفِّر بيانات العام ــــرة للجمهور ميسَّ ناجحة بيانات

شركات األعمال. بيانات مماثلة توفر توجد قواعد تكاد ال
بيانات، للحصول على خاصة طلبات الباحثني ملجتمع -٥٥٩
الصاحل أا ختدم يبدو عندما ســــيما ال جتاهلها، ميكن ال وهذه طلبات
يف خانات أو إفرادية سجالت على االطالع يقتضي منها وكثري العام.

الذي البحث وألن العتيب. عن احلد املجيبني فيها عــــدد يقل التبويبــــات
اســــتخبارات أو شــــخصي التماســــًا لكســــب ال ُيجرى النوع من هذا
الوكالة علــــى يصعب مســــتقرة، مبصــــاحل الضرر ُتلحــــق رمبــــا جتاريــــة
بنفس يصعب ذلك، من العكس بإجرائها. وعلى تسمح اإلحصائية أّال
كل رغم املستعملني من معيَّنة لفئات استثناءات الوكالة متنح أن القدر
فعَّاًال توازنًا اإلحصائية الوكالة ما حتقق ونادرًا للمجيبني. التطمينــــات

وكاالت. بضع جنح يف الفرع التايل حال الضغطني. ويبّين بني
عدة بلدان، هي حمدودًا يف جناحًا حققت طريقة هنــــاك -٥٦٠
على االطالع يلزمهم الذيــــن األكادمييني الباحثني بتعيني رمسيــــًا القيام
رمزي. أجر على إّال حيصلــــون ال هؤالء كان وإن اجلزئيــــة، البيانــــات
الوكالة بقواعــــد التقيُّد علــــى الباحثني موافقــــة يكفل اإلجــــراء وهــــذا
رمسية. جــــزاءات نتيجته ــــا التقيُّد عــــدم أن وإدراكهــــم اإلحصائيــــة

يلي: كما الرمسي التعيني عرض من النوع هذا وشروط
املناسبة؛ املؤهالت على حصول الباحث •

حمققة أا الوكالة اإلحصائية تــــرى بأمور خطة البحث تعلُّــــق •
وجود عدم مــــع االجتماعية، العلوم م أو تقــــدُّ العــــام للصــــاحل

بديل؛ بيانات مصدر
اإلحصائية الوكالة بربوتوكــــول على التقيُّد الباحــــث موافقة •

توظيفه. فترة طوال ومبوقفها
اإلحصائية الوكالــــة تعــــرض أن قبــــل الضــــروري مــــن -٥٦١
أعاله، عليها املنصوص تكفل توافر الشروط أن على الباحث التوظيف
القانوين. برأي مستشــــارها الوكالة تسترشــــد أن ميكن احلالة هذه ويف
قواعد على لاللتفاف إىل هذه املمارســــة اللجوء عدم أيضًا املهم ومــــن
فرط من أن تتضرر الوكالــــة ميكن مصداقية أن الواضح ومن الســــرِّية.
ومثة قليلة األمهية. تبدو ملشاريع استعماهلا من املمارسة أو هذه استعمال
عن املتولدة الفكرية امللكيــــة باحلكم يف يتعلق بذلك، يتصل موضــــوع

الدليل. عن نطاق هذا خارجة مسألة الباحث، ولكن هذه عمل
الواليات تعداد مكتب يف ُجرَِّبت أخرى، طريقة هنــــاك -٥٦٢
الباحثون. فيها يعمل ميكن أن معقَّمة‘ ’غرفة يف إنشــــاء تتمثل املتحدة،
وهم يتصرفون املوظفــــني حكم الباحثــــون يف هؤالء يكــــون ال فبينمــــا
اليت تتبعها الوكالة ويتقبلون الســــرِّية سياســــات اإلدراك كل مدركون

السياسات. هذه انتهاك يف حال التنظيمية اجلزاءات توقيع
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استنتاجات
أية أو مواقفهم أو ممتلكام أو املجيبــــني عمليات فرادى عن بوضوح النقــــاب تكشــــف اليت املعلومات بتأمني اإلحصائية الــــوكاالت تلتــــزم
جارية حبوثًا تقتضي معيَّنة تطبيقات هناك الوضوح، ولكن كل واضحة هذه املمارسة إليها اليت تستند واملبادئ من خصائصهم. أخرى خصائص
التكلفة باهظة فإا وتكرارًا، مرارًا واستعماهلا تقامسها ميكن حيث الكربى، قيمتها النظرية لألحباث أن ورغم للسرِّية. انتهاك عدم وجود إلثبات
كتمان املتمثل يف العملي اإلجراء نداوم على أن ينبغي القبيل هذا أحباث من إجراء تعذُّر حالة يف حىت وكاالت. إّال أنــــه يف بضــــع إّال جتــــري وال

اجلمهور. لطمأنة كوسيلة عالنية إجراؤها األنشطة ينبغي وهذه اإلحصائية. التجمعات بسالمة مساس دون املعلومات من الكاشف النوع
الصراحة اإلحصائية أن تلتزم الوكالة االســــتثناءات ينبغي هذه حتدث وعندما املطلقة؛ الســــرِّية قاعدة من اســــتثناءات بالفعل وهناك
بطريقة شركات األعمال املعيشية وسجالت األسر سجالت ُتعامل وال االستثنائية. املعاملة تقتضي اليت تعلن الشروط وأن اجلمهور مع
من الثاين بالنوع مــــا فيها كتمان ميكن ال ظروف الغالب يف بينما تنشــــأ النوع األول، بســــجالت كتمان ما األيســــر مــــن ألن واحــــدة،
سبيل على املهيمنة، املؤسسات أو الطبيعية االحتكارات احلاالت (حالة هذه ويف مثل املنشــــورة. البيانات جبودة إضرار دون الســــجالت
من صرحية موافقة دون اإلحصائية الوكالــــة تتصرف ال أو باإلفصاح، يقضي معيَّن حكم التشــــريع اإلحصائــــي أن ُيدَرج يف إما املثــــال)

هويته. عن الكشف من املمكن أن يكون ُيحَتمل الطرف الذي

جتمع أن ل تفضِّ أــــا األعمال صراحة شــــركات فيها ذكرت حــــاالت لت ُســــجِّ ١٠٨

املعلومات املقدمة كافة أن على أساس الروتينية، املعلومات حىت الوطنية اإلحصائية الوكالة
بذلك. هلا غري املأذون األطراف تفتيش من ستسَلم

بد أن ال ولكن حدود، صدوره إّال يف ميكن ال التطمني هذا فــــإن احلال، بطبيعــــة ١٠٩

أقامتها الدفاعات اليت اختراق جدًا بعيد حٍد الصعب إىل من ســــيكون أنه للجمهور نؤكد
اإلحصائية. الوكالة

على الكلــــي املفروض للعبء فعلي ســــنوي حســــاب الوكاالت بعض يف هنــــاك ١١٠

بشأن ختفيف احلكومة إىل رمسي ُيرفع تقرير إليه يستند احلساب شــــركات األعمال. وهذا
السابقة. السنة امتداد على امللقى الكلي العبء

استبياناته املخصصة كتابة إلعادة شاملة حماولة األسترايل اإلحصائي املكتب بذل ١١١

ضخمًا. استثمارًا األمر هذا استلزم وقد املهنة“. أهل ”ُلَغة األعمال بـ شــــركات ملســــوح
يساعد أن من املرجح فإن االستجابة، معدالت يف ملموسة زيادة إىل ذلك مل يؤد إذا وحىت

تقليل أخطاء االستجابة. على
منظمة بلدان مــــن خمتلفني لبلدين خمتلفني توقيتــــني يف أجريتا عمليتــــني من تبيَّــــن ١١٢

من اإلحصائية البيانات مجــــع يفرضه مقدار ما امليدان االقتصادي أن يف والتنميــــة التعــــاون
أكثر احلكومة، ِقَبل من الورقي املفروض العمل عند مقارنته بكل يشــــكل، ال ورقي عمل

من املجموع. املائة يف ٥ من
تطلـــب إيضاحات وال احلكومة لطلبـــات الكبرية املؤسســـات تســـتجيب ١١٣ بصفـــة عامة،

حاالت امتنعت هناك أن إّال واالقتصادية. املالية املعلومات معيَّنة من فئات التماس تفصيلية لدواعي
مقارها. ا اليت توجد البلدان معلومات خارج لتقدمي التعاون عن وطنية عرب مؤسسات فيها

مبســــح لألصول الثابتة واإلنفاق الدخل مســــح فيها عديدة يرتبط حاالت هنــــاك ١١٤

ومعامالا ميزانيتها بشأن املعيشــــية األســــرة من املطلوبة التفاصيل وتكون املالية، واألصول
األســــرة تلك احتفاظ جمرد هو يكون  املطلــــوب ال الكثــــرة حبيث من والســــابقة اجلاريــــة
معتربًا قدرًا ميضي أن هو اآلخر، املستخرب، من ُيطَلب بل بالتفصيل معامالا تبيِّن بيوميات

االستبيانات. يف املساعدة على استكمال وقته من
الطريقة بنفس اخلصوصية املعلومات توفري يعاَلج املواطن، واجب إىل عند اإلشارة ١١٥

حمكمة. يف املواطن كمَحلَّف خدمة مسألة ا اليت تعاَلج
االقتصادية، بنجاح، سياسة لإلحصاء والدراسات الوطين املعهد اتَّبع فرنســــا، يف ١١٦

مقارنات يف ذلك مبا الطلب، حســــب موضوعة تبويبات شــــركات األعمال بتوفري لتحفيز
ونظرياا. األعمال شركات بني معيَّنة

السكان، أقلية من سوى الدخل فيها ضريبة يدفع اليت ال البلدان ذلك من ُتستثىن ١١٧

اإلحصائية. باألغراض خيتص فيما احلسبان يف تستحق وضعها ال ولذلك
الواجب محايتها. الوحيدة الفئات متثل هذه كانت إذا مبا يتعلق هام تساؤل هناك ١١٨

االنتماء حسب اجلرمية معدل أو املثال، على سبيل القلب، أطباء متوسط دخل أفشينا فإذا
مل محايتها ماهية املعلومات املتعيَّن حتديد ومسألة للعقد؟ خمالفة ذلك ميثل هل للجاين، اإلثين

بعناية. بعد حبثها جير
بل لإلحياء األساسية املعلومات باستبعاد لإلحياء ”كتمان“ مصطَلح ال ُيســــتخَدم ١١٩

اخلانات. بني اجلمع هو واحلل أمساء. دون ذكر ذكرها بضرورة
منها وأن اهلدف الطلب حســــب تبويب خدمة إحصائية وكالة لدى أن ١٢٠ لنفترض

أن هو العام واملبدأ ب. مركَّ مســــح من مســــتمدة جداول آليًا، شــــكل مقروء يف تقدِّم، أن
كًال املستعِملني، وأن من n هناك أن أيضًا ولنفترض للكافة. يتاح واحد مستعمل يطلبه ما
على الوكالة اإلحصائية يتعيَّن أنــــه ذلك على يترتب خمتلفة. متقاطعة تبويبات يريــــد منهــــم
أن املمكنة، بافتراض اإلفصاحات املتبقية عــــدد على n املقدار يف الطلب األخري تأثري تّتبــــع

السابقة. n-1 الطلبات ُمطلعًا على كان n املقدار يف املستعملني آخر
Gordon Sande, :انظر والكتمان، للتتبــــع نظام عامة عن فكرة على للحصــــول ١٢١

“Automated cell suppression to preserve confidentiality of business
statistics”, in Proceedings of the Second International Workshop on
Statistical Database Management, Los Altos, California, 27-29 September
1983, Roy Hammond and John L. McCarthy, eds. (Lawrence Berkeley

.Laboratory, 1983)

بأحباث القيام بينها من عديدة مهام عن مسؤولة العادة يف اإلدارة هذه مثل تكون ١٢٢

التشفري.
أكثر مســــتوردون البلدان معظم يف فهناك متماثلة. غــــري بطريقة ج يعمل هــــذا ١٢٣

تدابري وميكن اختاذ مســــبقًا، الســــهل حتديدهم من املصدرون وأولئك بكثري. املصدرين من
أن ميكن أعمال شــــركة أي أن بيد للتحدد. القابلة املعلومــــات كتمان أجل مــــن اســــتباقية

افتراضية. اختاذ قرارات أكرب بدرجة يصعب ولذلك نعتربها مستوردة،
ولكنها قابلة للتحدد بيانات غري موضوع كيفية تقدمي حول نشــــطة جتري أحباث ١٢٤

D.B. ،املثال ســــبيل على انظر، األصلية. املجموعة تتضمنها اليت املعلومات نفس تتضمــــن
Rubin, “Multiple imputation after 18+years”, Journal of the American

.Statistical Association, volume 91, pp. 473-489

احلواشي
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يف واحد الكل - عشر ثالث

الوظائف الالزمة لعمل كافة الســــابقة الفصول تناولت - ٥٦٣
أهم النقاط مــــن أن الواضح فعَّالــــة. ومن بصورة الوكالــــة اإلحصائيــــة
متعارضة. الدوام لضغوط علــــى يتعّرض اإلحصائية الوكالة نشــــاط أن
هذا الصدد، ولكن يف مثايل حل وجود بعدم احلكمة واخلربة وتوحــــي
السلبية تأثري العناصر من حد إىل أدىن التقليل يستهدف الفعَّال النموذج
أخرى، رئيســــية نقطة ومثة منها. التخلــــص إمكان بــــدًال من افتــــراض
على كافة اآلن تســــري حىت تناولناها الــــيت اخلصائص معظــــم أن هــــي
األحباث بإدارات كائنة أو مركزية، كانت سواء اإلحصائية، الوكاالت
األدلة على بشــــدة تعتمد بوزارات موجودة أو املركزيــــة، باملصــــارف
ختطيطي، عمل إطار يف معًا كافة العناصر جيمع الفصل وهذا يــــة. الكمِّ
كما أعاله. املســــتعرضة احلجج بعض علــــى الضوء من املزيد ويلقــــي
كافة أجزاء بترابط القائل الفهم تعزيز عشــــر الثالث الفصل يســــتهدف
إحســــاس دون فعَّال حنو على الوكالة عمل وبتعذر الوكالة اإلحصائية

بينهم. فيما بالتكافل موظفيها كافة
اهلرمي. التدرج فكرة عادة الذهن تثري يف التنظيم ٥٦٤- فكرة
أن بد ال بصفــــة الفعالية، الزمن مــــدى على تتصــــف املنظمات ولكــــي
اخلريطة إنشــــاء أن والواقع التباس. ودون بوضوح املســــؤوليات نوزع
جمموعة لكل حــــدود من يفرضه - مبا يوحــــي ذاته حــــد التنظيميــــة يف
وتفاعل هذين معــــًا. واحلصريــــة بالتكافــــل وظائــــف ومســــؤوليات -
دون وحيول االســــتقرار من قدر معيَّــــن وجود علــــى ع يشــــجِّ املبدأيــــن
السابقة بإسهاب الفصول تناولت ذلك، ورغم االستقالل. يف اإلفراط
كاٍف، ودواعي غــــري اهلرمي البســــيط جتعــــل التــــدرج اليت األســــباب
قد اليت واألسباب الداخلية)، اللجان (مثل هرمي بكيان غري استكماله
اهلرمي بالتدرج التام بالتقيُّد التضحية راغبة يف اإلحصائية الوكالة جتعل

اخلارجية. التغيُّرات مع تتكيف لكي
الــــوكاالت اإلحصائية مع تتكيف أن بد ال أنه ٥٦٥- الواقــــع
هذا، ولتحقيق الوقت املناسب. يف التكيف حتقق هذا وأن املتغيِّرة البيئة
والقانونية والبيئية التقنية التغيُّرات بكل دقة الوكاالت تراقب أن ال بــــد
للتغيُّرات كيفية تطويع هيكلها بشــــأن مســــتمر نقاش يف تشــــارك وأن
تطور يســــتمر أن ينبغي يســــتمر التغيُّر ومثلما عن ســــيطرا. اخلارجة

األولويات.
على عنصر كل بالضــــرورة تتناول املنظمة توصيفــــات - ٥٦٦
توحي العوامــــل اليت عن فضــــًال خصائصــــه ووظائفه، وتبحث حــــدة
هذه تفاصيل كلمــــا ازدادت أنــــه بأخــــرى. إّال بطريقــــة أو بتنظيمهــــا

املترابط. النظام يف دورها فهم على اإلنسان قلت قدرة التوصيفات

التنظيم مبادئ - ألف
الفعَّال الذي اإلحصائــــي النظــــام توجــــد بالضرورة يف -٥٦٧
جمموعات منها يناصر كل مجاعات بنجاح األنشــــطة كافة فيه تتكامل
النشــــاط أن ترى جمموعة قد املثال، ســــبيل فعلى األولويات. من خمتلفة
تفسريًا املســــتعملني احتياجات تفســــري يســــتهدف أن الرئيســــي ينبغي
عدم على جمموعــــة أخرى تصر لتلبيتها. وقد يلــــزم ما وتوفــــري ســــليمًا
وُتعىن املناسبني املجيبني الوكالة حتدد ما مل فعَّال بشــــكل األداء إمكان
ممكنة. إجابات أفضل وتقدميهم لألســــئلة فهمهم الكافية بضمان العناية
إليها يدعو اليت األنشــــطة نصيب كان مهما أنه ثالثة ترى جمموعة وقد
اتسمت التقديرات بالدقة إذا إّال جمدية فلن تكون النجاح من اآلخرون
يؤدي حقًا الناجحة الوكالة ويف قواعد التجميع الســــليمة. وروعيــــت
نشــــوء نظام ضوابط املتضاربة الثالثة إىل اآلراء تلك تولِّده الذي التوتر

ممكنة. بيانات أفضل إنتاج يكفل وتوازنات
الفعَّالة. جامــــدة للمنظمة صورة يقدِّم الســــابق الوصف -٥٦٨
للتكيُّف قابلــــة تكون أن جيــــب الواقع يف اإلحصائيــــة ولكــــن الوكالــــة
مستمر بشكل ميضي ما نادرًا التقين نفسه. فالتغيُّر الوقت يف ومستقرة
اإلحصائية الوكاالت تتفحص أن بد الســــبب، ال وهلذا به. التنبؤ ميكن
من كان وإذا التكنولوجــــي. م التقدُّ تواكب وأن التقــــين األفق الفعَّالــــة
اإلحصاءات مجع طريقة على املقبلة التقنية التغيُّــــرات أن تؤثر املحتمــــل
قبل النظام لتغيري كاٍف وقت هناك يكون فرمبا ال واســــتعماهلا وتبويبها

التغيُّرات وتتخطاه. تلك تدركه أن
العناوين حتت اإلحصائية الوكالة وظائف نبيِّن ٥٦٩- ميكن أن

التالية: الشاملة األربعة
وضمان املســــتعملني احتياجات من للتيقُّن الالزمة الوظائــــف •
باملعلومات من يهتمون مع املستمر التواصل يعين (هذا تلبيتها

ا)؛ مهتمني يكونوا ميكن أن من اإلحصائية أو
ملعايري اإلحصائية املعلومــــات تلبية لضمان الالزمة الوظائــــف •
األدىن املوثوقية معيــــار قياس على القــــدرة (هذا يعين اجلــــودة
ومصداقيتها اإلحصائيــــة البيانــــات جــــدوى لضمان الــــالزم

معًا)؛
طرائق املجيبني، باالشــــتراك مع ُنقرر، الالزمة لكي الوظائف •
وأيضًا من مباشــــرة؛ (بصــــورة املعلومــــات األساســــية مجــــع
بأقل الطرائق هذه تتسم حبيث أخرى عند اإلمكان) وكاالت

التيسري؛ من قدر وأقصى من االقتحامية قدر
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ممارساا باستعراض اإلحصائية للوكالة تسمح اليت الوظائف •
منها. الدروس واستخالص

أخرى تكفل أن ُتستكَمل بوظائف الوظائف ينبغي ٥٧٠- هذه
أن املمكن ومن وجتانســــها. للتطويع اإلحصائية العمليــــة نواتج قابليــــة

منظمام. سالمة لتقييم املعايري هذه اإلحصائيون يستعمل
ــــم يقسِّ الذي التنظيم ليــــس األكفأ الداخلــــي التنظيــــم -٥٧١
املتنوعة وُنُهجهم حســــب خلفياــــم فئات إىل صارم بشــــكل موظفيه
للموظفني التصنيف شــــيء مــــن يلزم فبينما اإلحصائية. األنشــــطة إزاء
التام الفصل حتقيق املناسب من ال يعد املهنية واخللفية الوظيفة حســــب
يف التقدُّم أو ُتسد منافذ باالحترام معيَّنة أنشطة حتظى ال بينهم. فعندما
تؤدي التوترات الناشئة السابقة، اخلربة إىل استنادًا الوظيفية املســــارات

عرقلة شديدة. أداء الوكالة اإلحصائية عرقلة إىل ذلك عن
ينبغي أن جوهريــــان نشــــاطان االســــتعراض والتقييــــم -٥٧٢
من هذين والغــــرض املنظمة. أجــــزاء مــــن متفرغ جزء يضطلــــع مــــا
املنظمة على ختلص واملساعدة املاضي، أخطاء من التعلم هو النشــــاطني
بأن املســــتعِملني وإقناع فيها، مرغوب غري أو بالية باتت خصائص من

الذايت. للقصور ضحية تسقط مل الوكالة
الوكالة ألنشــــطة املنهجــــي التقييــــم مصداقيــــة ٥٧٣- لزيــــادة
خارجية مبوارد االستعانة ُيفضل املناظري اجلديدة، إدخال اإلحصائية مع
اخلربة بعقود حتقيقــــه ميكن االســــتعراض والتقييــــم معًا. وهــــذا ألجــــل
املعتادة األنشــــطة من كجزء عند اإلمــــكان، حتقيقــــه، أو االستشــــارية

االستشارية. اللجان لشبكة
مســــتويات عدد ُتقرر حمددة هناك مواصفــــات ليســــت -٥٧٤
العــــدد يقرره فهذا املنظمــــة. توافرها يف ينبغــــي اليت اهلرمــــي التــــدرج
حجم قبيل من اعتبــــارات ويتوقف على املنظمة تصميــــم يضعون مــــن
وختصص اإلداريــــة، اإلمكانــــات حــــدود يف يعتــــرب ومــــا العمليــــات،

املوظفني.
ال توحي الثالث املرفق يف الواردة التوضيحية ٥٧٥- األشــــكال
الفصل اخلامس، لالطالع (انظــــر معيَّن. هرمي تدرج لتنظيم بطريقــــة
وليس اهلرمي). هذا التدرج يف الداخلية اللجان مكانة يتناول حبث على
كافة وضع بوجوب حال من األحــــوال، بأي يوحي، ما أيضــــًا هنــــاك
وكالة داخل اخلدمــــات) وإدارات الفنية (اإلدارات املذكــــورة املرافــــق
التكلفة تتكافأ ال عديــــدة، زوايا مــــن مفضل هذا أن ورغــــم وحيــــدة.
لصاحل عنها املنافع املتولَّدة مع عديدة حاالت يف ذلك لتحقيق املتكبدة

املستعملني. جمتمع
الــــيت تعبئ املبادرات ذكــــر على ال يــــأيت الدليــــل هــــذا -٥٧٦
أهدافها. ولذلك، حتقيــــق مث تتوقــــف بعد نســــبيًا قصرية لفترة املــــوارد
يف املعروضة املادة على السكاين التعداد بتنظيم املتصلة التعليقات تقتصر

التاسع. الفصل

الداخلية الوظائف - باء
كبري اإلحصائيني مكتب - ١

بنوعني من اإلحصائيني كبري مكتب يضطلع أن ينبغــــي - ٥٧٧
مها: النشاط،

مبنح التوجيه ملديرها شؤوا، وإدارة اإلحصائية الوكالة قيادة •
الفنية؛ براجمها واملسؤولني عن أفرادها ومدير شؤون املايل

العالقات اإلطــــالق على وأمهها اخلارجيــــة، العالقــــات إدارة •
احلكومية واجلهات عن الوكالــــة، املســــؤولة بالوزارة املتصلة
ووسائط البلد، يف التشــــريعية والسلطات الرئيســــية، املناظرة

اخلارج. اإلحصائيني يف وُنظراء كبري اإلعالم،
بنفســــه أو األنشــــطة ذه كبري اإلحصائيني قيام يتوقف - ٥٧٨
العمليات. وهناك وحجم الشخصي التفضيل على بواسطة مستشارين
املستشارين إىل املسؤوليات من عدد تفويض فيها كبرية جيري مكاتب
املســــألة كانت إذا إّال إليه ُيرجــــع اإلحصائيني، وال لكبــــري الرئيســــيني
مبســــائل أو بياناته قاعدة ســــالمة أو املكتب املطروحة متعلقة بســــالمة

عن املكتب. بالوزارة املسؤولة بذلك أو متصلة سياسية
برئيس عادة املرتبطة الوظائف ُتسَند األحيان، بعض يف - ٥٧٩
املستشار ذلك وعندئذ، يتوىل رئيسي. مستشار إىل اإلحصائية الوكالة
التعيينات خبالف (الــــيت املوظفني شــــؤون بإدارة املســــائل املتصلة كافة
للوكالة، اليومية املاليــــة بــــاإلدارة املرتبطة واملســــائل أرفــــع املراتب) يف
قبيل أخــــرى، من ُيعىن بشــــواغل بأن يســــمح لكبري اإلحصائيــــني ممــــا

مسؤوًال. يظل اإلحصائيني كبري أن اخلارجية. إّال املكتب عالقات
القانوين وظيفة املستشــــار تكون على أن العادة جــــرت -٥٨٠
املكتب. تنظيم طريقة عــــن النظر بصرف اإلحصائيني، بكبري مرتبطــــة
موظفًا املستشار القانوين كون ضرورة مدى تقرير فإن احلال، وبطبيعة
والتوافر. هو أمر حيســــمه التفضيــــل دورية بصفــــة خبــــريًا ُيستشــــار أو
تتعلق بالنـزاهة (مثل االســــتثناء على أمور اليت تنطوي احلاالت وكافــــة
نشــــرها، قبل على البيانات االطالع حق منــــح الســــرِّية أو أحكام من
حكمًا تقتضي بشأا القانون غامضًا االســــتثنائية) ويكون األحوال يف
إىل أقصى موثوقة قانونية مشــــورة وتدعمه يصــــدره كبري اإلحصائيني،
يكون أن ميكن الثالث ما باملرفق الوارد ٣ - ألف الشكل حد. ويعرض

اإلحصائيني. كبري ملكتب هيكًال
التعميم - ٢

احلاســــوبية التكنولوجيــــا م تقــــدُّ أوجــــه  أثّــــرت لقــــد -٥٨١
وينبغي للبيانات. الوكاالت اإلحصائية تعميم طريقة على واالتصاالت
األســــواق تفضيل درجات قياس علــــى اإلحصائية الوكالــــة تــــداوم أن
التفصيل لإليصال ومســــتوى املختار والوســــيط باملحتوى يتعلق فيمــــا
ذلك، الوكالة تفعــــل ولكي البيانات. يف إدراجــــه املتعــــني اإليضاحــــي
بد املستعملة الرئيسية. وعندئذ، ال اجلهات مع عالقات تقيم أن عليها
بتجميع لتقوم املســــتعِملني باحتياجات املنتجــــة اإلدارات إخطــــار من
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من بد أيضًا املســــتعِملني. وال احتياجات يالئم شــــكل بأفضل البيانات
وزيادة املنشورات، حتديد ســــعر فيها مبا التســــويقية، الشــــواغل مراعاة
ممكن. أوســــع نطاق التعميم على األقصى، وضمان احلد جدواهــــا إىل
مع خاصة عالقات علــــى احلفاظ وظيفة هنــــاك ذلك، إىل وباإلضافــــة
اإلحصائية املعلومات لتعميم الرئيسية متثل األداة اليت اإلعالم، وســــائط

اجلمهور. عامة بني
املكلَّفة اإلدارة مهــــام لتقســــيم ممكنة عدة طرائق هنــــاك -٥٨٢
٤ - ألف الشــــكل الصدد يقترحه هذا يف ممكن منوذج ومثة بالتعميــــم.

الثالث. الوارد باملرفق
امليدانية املنظمة - ٣

أســــاس على تنظيمها امليدانية هو للمنظمة تنظيم أفضل - ٥٨٣
املواضيعية اإلدارات كافــــة هــــذه املنظمــــة ختدم أن وينبغــــي وظيفــــي؛
هلذا الشــــكل معقول تصور بديل ومن الصعب اإلحصائية. يف الوكالة
للمنظمــــة امليدانية يكون الشــــائع أن غري من ليس أنــــه التنظيمــــي. إّال
األعمال شركات وحتريات املعيشية األسر يدير حتريات داخلي هيكــل

كًال على حدة.
على شديدًا اعتمادًا تعتمد اإلحصائية الوكالة كانت إذا -٥٨٤
الســــجالت ذه ُتعىن أن ميكن امليدانية املنظمة فإن اإلدارية، البيانــــات
تضارب احلالة هذه يف حيدث أنه الواضح ومن حتقيقًا، للكفاءة. أيضــــًا
يقوم اليت واملبادئ الوظيفي التنظيم عليها يقوم املبادئ اليت بني جزئــــي
هيكًال باملرفق الثالث ٥ ألف - الشكل ويبيِّن املواضيعي. التنظيم عليها
استنادًا اجلمع أنشــــطة يشــــمل النموذج وهذا للمنظمة امليدانية. ممكنًا
املنظمة داخل مستقلة كإدارة يظهرها ولكنه الســــجالت اإلدارية، إىل

امليدانية.
التالية: الوظائف تؤدي امليدانية املنظمة -٥٨٥

مع املجيبني؛ الصلة حتافظ على •
مــــن التحّري الغــــرض بصــــورة معقولــــة للمجيبــــني ــــح توضِّ •
من املجيبني علــــى مودة وتبقي تعاوم، وتؤمن اإلحصائــــي،

النهاية؛ البداية إىل
جودة (أ) بشــــأن: اإلحصائية املنظمة لباقي مرتدة تغذية توفر •
املجيبني تقبُّل و(ب) درجة يف امليــــدان؛ اختباره بعــــد اإلطار

إجرائه؛ يف املستعملة ولألدوات معيَّن إحصائي لتحٍر
وليس املجموعة. للمعلومــــات األولية املراجعــــة مهمة تتــــوىل •
ومسؤولية امليدانية املنظمة مسؤولية بني يفصل معيَّن حد هناك
طريقة حتديد يف تســــهم عوامل وهناك املواضيعيــــة. اإلدارات
والتصورات والتدريــــب الكفاءة بينهــــا من العمل، تفويــــض
يغيب ينبغي أّال أنه إّال املواضيعيــــة. اإلدارات لدى اإلفراديــــة
ســــهل من املجيب قربًا املنظمة ازدادت كلما أنه األذهان عن

األخطاء؛ تصحيح عليها

البيانات، جلمــــع الفعَّالــــة األســــاليب تتنــــاول أحباثــــًا جتــــري •
االســــتبيان والتصنيف، ملعايري التعديالت الالزمة ذلك يف مبــــا

والروادع. واحلوافز، وأساليب اإلقناع،

املواضيعية اإلدارات - ٤
الفريدة الوظائف عددًا من املواضيعية اإلدارات تــــؤدي -٥٨٦
تتعلق متخصصة وظائف أا د، هــــو حمدَّ لســــبب تفويضها يصعب اليت
غالبــــًا مبجموعة وتتعلق جيــــدًا، حتديدًا حمــــددة مســــتعملني مبجموعة
اإلدارات وظائف عامة، فإن وبصفة جيدًا. حتديدًا أيضًا حمددة جميبــــني

يلي: كما املواضيعية
درجات بأعلى تلبيتها وطريقــــة املســــتعملني احتياجات تقييم •
تلــــك وجهــــة بتطــــور التنبــــؤ عــــن فضــــًال التكلفــــة، فعاليــــة

االحتياجات؛
ذات البيانات جلمع أســــلوب أفضل بشــــأن إعداد خطة عمل •
بفعل احلدود املفروضــــة اإلضافية القيــــود ضوء على الصلــــة،

احلكومية؛ الوكاالت توَّلده الذي الورقي للعمل املقررة
املفروضة والقيود اخلاصة املســــتعملني احتياجات بني املوازنة •
الدولية والقواعــــد القياســــية التعاريف اســــتعمال جــــرَّاء مــــن
عنها يعرب الــــيت املعيَّنة واالحتياجات واملحاســــبة للتصنيــــف

االقتصاد الكلي؛ حسابات ُمعّدو
لكل النتائج وتيســــري املُنتجة البيانات جودة خصائص توثيــــق •

اجلمهور. وعامة الباحثني من
املســــتعملني مــــع العالقــــات اعتبــــار الواقــــع يف ينبغــــي -٥٨٧
القدر بوضوح هو ذلك وســــبب منفصلة، وظيفة الرئيســــيني باحلكومة
اهلياكل مراجعة بالتــــايل وتلزم االتصــــال الالزم هلا. من املتناســــب غري
املجاالت من عدد املواضيعية وظائفها يف اإلدارة كي تؤدي الضرورية

الثالث). املرفق ،٦ - ألف الشكل (انظر املختلفة اإلحصائية
تشتغل اليت اخلام املادة األساسية ل اإلحصاءات تشـــكِّ - ٥٨٨
بطرائق املواضيعية الوحـــدة تنظيـــم اإلحصائية. وميكن الوكالـــة ـــا
األعمال، (شركات املصدر حسب التنظيم هي طريقة إحداها شىت.
التنظيم طريقة وتتميَّز العام)؛ والقطاع واملؤسسات، املعيشية، واألسر
آخر بديل امليدانية. وهناك للمنظمة املقَترح اهليكل بتطابقها مع هذه
اإلمكانية وهلذه اجلهة املستعِملة. حسب املواضيعي املجال تنظيم هو
أنشـــطة املســـؤول عن اجلزء من الوكالة ذلك هيكل مع ميزة التطابق
تنظيم ميكن كما املســـتعِملني. احتياجات وتوقُّع التســـويق من قبيل
أن ميكن املثال، سبيل على فهي العملية. املواضيعية حســـب الوحدة
على سجالت القائمة يف املســـوح تتخصص واحدة إدارة من تتألف
الشـــهرية ُتعىن باملســـوح أخرى وإدارة األعمال، حماســـبة شـــركات
السواء، املعيشية على واألسر األعمال شركات املوجزة اليت تشـــمل

وهلم جرًا.
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تتجســـد الذي هو وإحكامًا اســـتقرارًا اهليـــكل األكثـــر - ٥٨٩
تفصل هياكل جند أن املعتـــاد ولذلك، فمن كلها. االعتبارات فيـــه هـــذه
(مصدر األعمال شـــركات وإحصاءات املعيشـــية األســـر إحصاءات بني
وإحصاءات اجلزئي االقتصاد إحصاءات بني الفصل عن فضًال املعلومات)
حالة، كل يف املزج نسب وتتفاوت املســـتعِملة). (اجلهة االقتصاد الكلي

وحيد. إىل معيار هيكل يستند أي املرجح أن غري أنه من إّال
كل هيكل فرعي تقسيم كيفية بشأن إضافية ٥٩٠- هناك بدائل
اإلحصاءات تقسيم طرائق إحدى تتمثل املثال، ســــبيل فعلى رئيســــي.
إدارات (بوجــــود الصناعة التقســــيم حســــب يف األساســــية االقتصادية
والتشــــييد، والصناعة التحويلية، والزراعة، والتعدين، باحلراجة، مكلفة
التقسيم وبينما يتســــم ذلك). واالتصاالت، وما إىل والتوزيع، والنقل،
بال الرئيســــية القضايا بعض ُيخلِّف فإنه باجلاذبية، القبيل هذا من الذي
والصادرات السلعية االستهالك، أسعار تتسم املثال، ســــبيل فعلى حل.
الصناعة يف والتوظيف واملعــــدات، اآلالت يف واالســــتثمار واخلدميــــة،
فيما األمهية بســــمة واالســــتحداث البحث واإلنفــــاق على والتجــــارة،
ولكنها اإلمجايل، املحلــــي الناتج يف احلاصلة التغيــــريات بتعليل خيتــــص

الصناعات. لكل شاملة عناصر مجيعًا
إلنشــــاء وحيد معيار يف اســــتعمال صعوبة جنده من مــــا - ٥٩١
اإلحصــــاءات االجتماعية. فعلى إىل أيضًا بالنســــبة جنده فرعية هياكل
املعلومات مصــــدر يســــتند إىل تقســــيمًا املرء يتصور قد املثال، ســــبيل
إّال االجتماعية). والرعايــــة والصحــــة، بالتعليم، (املؤسســــات املعنيــــة
يوجد الصحــــة، فئة ففــــي تلقائيًا. ينجــــح ال التقســــيم هــــذا أن مثــــل
الصحية اخلدمــــات بنشــــاط وفاعلية مقدِّمي اهتمــــام الوقت يف نفــــس
كجزء (املرضى الصحية والعيادات) وبنتائج األنشــــطة (املستشــــفيات
البحث نفقات املستعملة (نتائج وبالتكنولوجيات املعيشية)، األسر من
يف العمل لتقسيم فعالية الطرق أكثر أن الواضح ومن واالســــتحداث).

عديدة. معايري مراعاة هي االجتماعية اإلحصاءات جمال
يف الرئيســــي اجلهد يتركز أن ينبغي املكتب، تنظيم عند -٥٩٢
الحتياجات الواضح والفهم للتطويع والقابلية املناســــبة على التشــــديد
تتحدد التقسيم الذي هو للعمل الفّعال التقســــيم ويكون املســــتعملني،
يكون أن احلالة، ميكن هذه (يف املســــتعملة اجلهة حســــب اإلدارات فيه
شديد التصنيف هذا ومثل احلكومة). تنظيم انعكاسًا لطريقة التقســــيم
أو الطاقة جماالت يف الناشطة الصناعات قبيل من للصناعات اليت األمهية
بعض يف لالختيار فرصة أية تقريبًا هناك ليست الزراعة. إّال أنه أو النقل
ســــائر على ومهيمنًا فريدًا املعلومات مصدر يكون فعندما احلــــاالت.
الذي بالســــلع، الدويل االجتار ذلك (مثال باملوضوع املتصلة األنشــــطة
تكاد وثائقه) من الغالبية الكــــربى الوطنية مصدر اجلمــــارك إدارة متثــــل
أخرى، حاالت ويف أخــــرى. أمور إىل فرصة لضمــــه هناك تكــــون ال
لألســــعار القياســــية األرقام اســــتناد ذلك ومثال بالفعل، إمكانية توجد
إىل خاصة، بصفة االســــتهالك ألسعار واألرقام القياســــية عامة، بصفة

املعلومات. ومصدر التبويب طريقة من مزيج

القطاعات كافة تشــــمل معيَّنة إحصــــاءات إىل بالنســــبة -٥٩٣
لتنظيمها. طريقة أفضل بشأن االختيار الصناعات، يوجد بعض وكافة
بالطلب على املتعلقة اإلحصائية املعلومات هو ذلك على األمثلة وأحد
على بالطلب املتعلقــــة تأيت اإلحصاءات إذ الثابتــــة. واملعدات العمــــال
من العام. ولكن العرض والقطاع شركات األعمال مسوح من العمال
وفقًا االثنني منا قسَّ وإذا األسر املعيشية. حتريات بواســــطة ُيقدر العمال
اإلحصاءات تقســــيم مغزى بعيد حد ملصدر املعلومات، ســــيتوقف إىل
املعيشية األســــر مســــوحات وضع على واقتصادية اجتماعية إىل عمومًا

املتعلقة بالقوة العاملة.
هذه بشــــأن ســــواه دون جانب إىل االحنيــــاز ٥٩٤- يصعــــب
األمور ُتحَســــم املطاف اية احلجج؛ ويف تعقيد لشــــدة نظرًا املســــألة
ومن املمكن داخلــــي. إىل إقامة توازن واحلاجــــة الشــــخصيات بتأثــــري
٥ ألف - يف األشكال مبيَّنة وحدة كل رؤساء فيه يكون تنظيم تصور
التنظيمي املســــتوى نفس يف الثالث) (املرفق ٧ - وألــــف ٦ - وألــــف
فيه تنتمي تنظيم تصــــور ميكننا كما اإلحصائيني، كبري إشــــراف حتت
وحده هو جمموعة كل رئيس ويكون خمتلفة جمموعات إىل الوحــــدات

العليا. اإلدارة إىل التقارير يرفع الذي
أوىف صورة الثالث) (املرفــــق ٧ - ألف الشــــكل يعطينا -٥٩٥
والفروق األساسية. االقتصادية لإلحصاءات إدارة لتنظيم ممكنة لطريقة
إىل تســــتند واالقتراحات توضيحــــي. مثــــال ســــوى املحــــددة ليســــت

التالية: االعتبارات
الصناعة، إحصاءات إطار يف باألنشــــطة املطروحة خيتص فيما •
الصناعات هيكل تكاليف هو معلومات عن فإن املســــتهَدف
ل القيمة اليت تشــــكِّ والعناصــــر إلنتاجهــــا اإلمجاليــــة والقيمــــة
مبثابة املعدل القيم املضافــــة يكــــون مبلغ أن وينبغي املضافــــة.
تسويات بضع إجراء احلسابات القومية (بعد يف جمموع فرعي

نظرية)؛
يكون لديها قد ما لوزارة مباشرة نظائر الصناعات متثل بعض •
اإلدارية ألنشطتها فرعي تولِّد، كناتج و/أو فرعها اإلحصائي
جتميع وُيقَتَرح اإلحصائية. لألغراض التنظيميــــة، معلومات أو
الفئة ”اإلحصــــاءات الصناعية: عنوان حتت الصناعــــات هذه

الثانية“؛ ”الفئة ل فتشكِّ األخرى، الصناعات األوىل“. أما
اقتصادية عنوان ”إحصاءات املجموعة حتت الثالثة واألنشطة •
خاص. من نوع أنشــــطة بأسره“ هي االقتصاد عن أساســــية
التجارة (مثــــل للمعلومات وحيــــد مصدر على فهــــي تعتمــــد
أو لألســــعار) األرقام القياســــية (مثل وحيدة تقنية أو الدولية)
تركيب اخلاصــــة (مثل والظروف املصــــادر من طائفــــة كبرية

الرأمسالية). املعدات
الثالث) (املرفق ٩ - ٨ وألــــف - ألف الشــــكالن ٥٩٦- يبيِّن
املعيشــــية وإحصاءات األســــر االجتماعية لإلحصاءات ممكنــــة هياكل
للنماذج مشاة األساسية واالعتبارات العاملة. خمصصة للقوى وإدارة
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استراتيجية أسباب توجد قد آخر، ومبعىن املذكورة أعاله. لالعتبارات
واحدة، تنظيمية وحدة يف العاملة القوى إحصاءات كافة دمج إىل تدعو
التفاعل من املزيد لتحقيق بل املصادر أو األســــاليب جتانس بســــبب ال
إنتاج دمج قرار يف أفكار مماثلة تتحكم العاملة. وقد وزارة القوى مــــع
االتصاالت تبســــيط والتعليم دف املتصلة بالصحة اإلحصاءات كافة

اإلحصائية. فروعها لديها تكون قد اليت القوية الوزارات مع
االقتصاد إحصاءات لتنظيم معيارية طريقة هناك ليست -٥٩٧
إدارات األحباث يف اإلحصاءات هذه عديدة، تقدَّر حاالت ففي الكلي.
على القائمة املالية إدارات متخصصة بوزارات أو املركزيــــة باملصارف
تنظيمها، طريقة يف تؤثر فريدة خبصائص تتسم أا الوطين. إّال الصعيد

أدناه: املوضح النحو على
بل املباشر، لة للقياس ليســــت حمصِّ الكلي االقتصاد إحصاءات •
األساســــية واحلسابات االقتصادية اإلحصاءات من مســــتمدة

املحاسبية؛ واملتطابقات العامة
موازين وُمعــــدِّي القوميني للمحاســــبني الشــــواغل الرئيســــية •
النظام، اليت ينطوي عليها املوازنة خصائص تشمل املدفوعات
للعناصر التقدير وإجراءات احلســــابات، خمتلف بني والفروق

املكتملة؛ غري
الزم أمر وهي صناعــــة - لكل والطلب العرض بني املوازنــــة •
تســــفر - املحلي اإلمجايل) (الناتــــج الكلــــي العرض لتقديــــر
ويشــــكل للشــــرح. غري قابلة وثغرات فروق عن بالضــــرورة
ملديري املرتدة األساســــية التغذيــــة الفــــروق هذه اســــتعراض

األساسية؛ االقتصادية اإلحصاءات
حســــبما األساســــية للبيانات النســــبية والضعف نقــــاط القوة •
إلعداد األمهية شديدة املوازنة تعد عناصر عملية عنها تكشف

األساسية. االقتصادية لإلحصاءات تنمية برنامج أي
االقتراحان يتولد الذكر، الســــالفة ضوء اخلصائص على -٥٩٨

التاليان:
يف الواقع الكلي ميثــــل االقتصاد حســــابات إعداد ألن نظــــرًا •
اليت األساســــية االقتصادية االحصاءات جلــــودة حتليًال كامًال

إدارة مستقلة؛ تديرها أن ُيفَضل احلسابات، تلك تضم
القوميــــة احلســــابات بإعــــداد القائمــــني شــــواغل نظــــرًا ألن •
اشــــتراكهم مميز، فإن حتليلي ذات طابع الدولية واحلســــابات
مع اإلدارات التفــــاوض اإلحصائية أو يف املســــوح إجــــراء يف
قد اإلدارية الســــجالت توفــــري بشــــأن احلكوميــــة األخــــرى

مواهبهم. املُثلى الستغالل الوسيلة يكون ال
لديها الكلــــي االقتصــــاد بإحصــــاءات املكلفــــة اإلدارة -٥٩٩
العام للكلمة مهندس باملعىن فهي الصرحية. الواجبات عدد من بالفعــــل
نظام منشــــور يف حمدَّد عملها (ونطاق القومية االقتصاديــــة احلســــابات
اإلدارة هذه تكون أن وينبغــــي .١٢٥ ١٩٩٣ لعام القومية، احلســــابات

القياسي الرقم قبيل من مستخَرجة، تقديرات عن القدر بنفس مسؤولة
الثابتة، باألسعار املضافة، للقيمة تقدير العادة يف الصناعي (هو لإلنتاج
وجزء التحويلية والصناعة عن التعدين املسؤولة القطاعات عن املتولدة
حيثما فيهــــا، التغري ومعدل ومســــتوى اإلنتاجيــــة املرافــــق العامة) مــــن

النوع. هذا من احلسابية اليت التقديرات ُوِجَدت
الوكالة اإلحصائية فيها تكون عديدة حاالت هناك ألن -٦٠٠
املترتبة النتائج ذكــــر يلزم القومية، احلســــابات إعداد عن مســــؤولة غري
يكون فكثريًا ما إحصاءات االقتصاد الكلي. عن املسؤولية تقســــيم عن
الناتج املحلي اإلمجايل بتقديــــرات األساســــية اإلحصاءات ُمنتج اهتمام
ولذلك، االقتصادية. اإلحصــــاءات يف اجلــــودة بفقد اهتمامه من أقــــل
املسؤوليات اهتمامًا فيها م ُتقسَّ اليت النظم يف ــــقون املنسِّ يويل ينبغي أن
ُمعدِّي احلســــابات منظور من اجلاري االنتقادي التقييم ألمهية خاصــــًا

القومية.
ُتســــند إىل أن من الضروري إذا كان ما تتوقف مســــألة -٦٠١
من إحصاءات عن مســــؤولية إضافية الكلي االقتصاد حســــابات إدارة
قدرة القومــــي على املدفوعات ميــــزان أو األموال تدفق جــــدول قبيــــل
وعلى املالية املعامالت على على االطالع اإلحصائية املركزية الوكالــــة
املصرف فإن شديدًا، تفاوتًا متفاوتة القدرة هذه كانت وملا تفســــريها.
أو املدفوعات، ميــــزان عن عديدة يف حاالت مســــؤوًال املركــــزي يظل

يف امليزانية. املال رأس حساب عن األقل على
من وجود كثريًا اإلحصائي النظام يستفيد عامة، ٦٠٢- بصفة
حســــابات األساســــية وُمِعدِّي اإلحصاءات منتجي بــــني وثيق اتصــــال
االجتاهني يف يكــــون أن ينبغي االتصال هــــذا ومثل الكلــــي. االقتصــــاد
ووجود األساسية النتائج بتقدمي اإلسراع من النظام يســــتفيد كما معًا.
يف اجلداول أدرجت مىت النتائج تلك لنوعية نقديني اســــتعراض وتقييم

القومية. املحاسبية
ُتســــند أن (املرفق الثالث) ٦ - ألــــف يفترض الشــــكل -٦٠٣

واحدة. إىل إدارة الكلي االقتصاد حسابات كافة عن املسؤولية
بعدد من االهتمام زيــــادة املاضيان العقــــدان شــــهد لقد -٦٠٤
واملوارد بالبيئة املتصلة اإلحصــــاءات أمهها التقليدية، غري اإلحصــــاءات
اجلديدة التكنولوجيات واحتيــــاز العلميــــة، املعرفة وانتشــــار الطبيعيــــة،
من العديد ذلــــك، ازداد كثــــريًا اعتمــــاد إىل وباإلضافــــة واســــتعماهلا.
واملعاشــــات بالضرائب املتعلقــــة الســــجالت اإلداريــــة على املكاتــــب
والضمان بالضرائب املتعلقــــة اإلحصــــاءات تطوَّرت وقــــد التقاعديــــة.
بســــلوك املتعلقة اجلديــــدة لإلحصــــاءات فرعــــي كناتــــج االجتماعــــي
اإلدارية. والسجالت املسوح بني الربط عن تولَّدت اليت املســــتهلكني،
مزيدًا من اإلحصائي املجال يشــــهد أن القريب، يرجح املســــتقبل ويف
املتعلقة باملعامالت األمور يف اإلنترنت اســــتعمال شــــيوع مع التوســــع

املجاالت. من ذلك وغري والتربية وباألحباث وباملستهلكني
الشــــروط اإلحصاءات كل هذه من أي على تنطبــــق ال -٦٠٥
إىل يقســــمها الذي للمواضيع، التقليدي يف التقســــيم لإلدراج الالزمــــة
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معًا. الفئتني يف يندرج فبعضها اجتماعية. ومواضيع اقتصادية مواضيــــع
ميثل الطبيعية، وبالبيئة بالعلــــم املتصلة اإلحصاءات ال ســــيما وبعضها،
هذه كانت إذا ما حتديد اآلن حىت ميكن للتحــــري. وال ميدانــــًا جديدًا
يف املكاتب الصغرية). ســــيما (ال ا ختتص تلزمها إدارات اإلحصاءات
وليس مرحلة النماء، هذه اإلحصاءات يف تزال ال ذلك، وباإلضافة إىل
ويف والتبويب، للجمع دوليًا عليهــــا املتفق املعايري من قلة ســــوى هناك
أخرى وزارات أيــــدي يف الرئيســــية املســــؤولية تزال ال احلاالت بعض
الوزارات. تلك داخل اإلحصائية الفروع يف أيدي بالضرورة وليست
التطورات اإلحصائية إســــناد هو لذلك، حل ممكن مثة -٦٠٦
مثل وجود حالة يف اإلحصائية، بالوكالــــة إدارة األحباث إىل اجلديــــدة
داخل لألحباث مرفق إنشــــاء هو آخر، ممكن حل ومثــــة هــــذه اإلدارة.
من سيختلف املناسب احلل أن الواضح ومن القومية. املحاســــبة إدارة

آخر. بلد إىل
اإلحصائي األساسي اهليكل - ٥

اإلحصائي األساسي اهليكل عن املســـؤولة لإلدارات -٦٠٧
اإلحصائية، وهي الوكالـــة تنظيم عنها ُيعرب رئيســـية ثـــالث وظائف

يلي: كما
املميِّزة املتغيِّرات لقياس وتطبيقها علمية أســــاليب اســــتحداث •

واالقتصادية؛ االجتماعية للعمليات
تعريف طريقة يف الداخلي االتساق اليت تكفل املدوَّنات • صوغ
من معّينًا قدرًا نفســــه الوقت يف وتكفل وتصنيفها املتغيِّــــرات
أحناء يف كل التقيُّد (بافتراض البلدان بني القابلية للمقارنة فيما

الوطين)؛ النظام اإلحصائي
من عينات ألخــــذ الالزمة قواعــــد البيانــــات وصيانة إنشــــاء •

العمرانية. واملرافق املعيشية واألسر األعمال شركات
األساليب استحداث عن املسؤولة اإلدارة تتصرف كما -٦٠٨
العلمي للنظام الضمــــري طريقــــة بوصفها من بأكثر وتطبيقهــــا العلميــــة
اجلودة معايري بأشــــد تتقيَّد أن هذه، بصفتها عليها، وينبغي اإلحصائي.

صرامة.
بسلطة واملواصفات باملعايري املكلَّفة اإلدارة تتمتع ينبغي أن - ٦٠٩
أن ينبغي عامة، وبصفة فيهــــا. الطعن قانونية يصعب معايري لوضــــع كافيــــة

تنفيذه. قبل لالستعراض أسلوب أو معيار أي وسالمة صحة ختضع
الوكالة معاينة ُأُطر عن املسؤولة اإلدارة حتافظ أن ٦١٠- ينبغي
للســــجالت وأن تستكملها والوظيفية املادية الســــالمة على اإلحصائية
أو بالعيَّنة املسوح ملن جيرون اُألُطر من مقتطفات ُتقدِّم وأن دائمة، بصفة
اإلحصائية الوكالة عناصر كافة استعمال تكفل وأن التعدادات، جيرون

ا. مأذون غري بدائل استعمال بدًال من الرمسية املعاينة ُألُطر
على قناعة وجــــود مســــبقًا تفترض املســــؤوليات هــــذه -٦١١
وحيد لكل شــــامل الوكالــــة كلها بأفضليــــة وجود إطار معاينة صعيــــد

ُأُطر من بدًال كافة) األعمال شــــركات ُمســــوح (مثل رئيســــي تطبيق
القائمة اإلدارات معــــارف توحيــــد وبضــــرورة مســــح، لكل منفصلــــة

فردية. بُأُطر من االحتفاظ بدًال مجعي إطار باستكمال باملسح،
اإلدارة يف الرياضيون اإلحصائيون حيتشــــد أن الشــــائع -٦١٢
إىل وباإلضافــــة العينــــات. مســــوح وتصميــــم املعاينــــة عــــن املســــؤولة
قادرة تكون أن ينبغي فإا اإلدارة، هذه ا تضطلع مسؤوليات أخرى

التالية: املبادئ صحة إثبات على
إىل اإلحصائية الوكالة اليت جتريها املسوح كافة استناد ضرورة •

سليمة؛ تصميمات
اإلحصاءات اليت موثوقية الالزمة لقياس املعلومات تكــــون أن •

املستعملني؛ لكافة رة وميسَّ الوكالة مفهومة تنتجها
اقتناعًا اإلحصائية الوكالــــة كافة العاملني يف اقتنــــاع ضرورة •
القياس من أنشــــطة به يضطلعون ما اســــتناد إىل باحلاجة تامًا
إلثبات الوحيدة الوسيلة بوصفها الســــليمة العلمية املبادئ إىل

املُنَتجة. اإلحصاءات جودة
رأس جدول علـــى الثالثة املبـــادئ هـــذه ظلت طاملـــا - ٦١٣
اإلدارة كانت إذا ما فليس من املهم كثريًا اإلحصائية، الوكالة أعمال
إذا وما عداها، ما كل عن فعليًا منفصلة اإلحصائية باألساليب املكلفة
باملســـتعملني املعنية اإلدارات بني موظفيها تفُّرق الضروري مـــن كان
تبنِّي حلول بديلة. الضروري إذا كان من وما الوكالة، داخل القائمة
السائدة الظروف بعيد على حٍد األساسي إىل تصميم اهليكل ويتوقف

بلد. كل يف
تــــوازن بني إقامــــة إىل العمليــــة، حنتــــاج الناحيــــة مــــن -٦١٤
أفضل الرياضيون يقــــدم اإلحصائيون أن ميكن ناحية، فمن الشــــاغلني.
املشاريعية يف األفرقة بإسهامهم الرشيدة اإلحصائية للوكالة إســــهامام
املشــــورة وليســــدوا عن اجلودة ليدافعوا فيها االختصاصات، املتعــــددة
املشاريع. إجناز يف الكفاءة وليعملوا على زيادة األساليب العملية بشأن
تطوير تدعِّم جزًءا من منظمة هؤالء يكون أن بد ال أخرى، ومن ناحية
بني توازن الوظيفي. وحتقيق تقدمهم أمام الُسبل مهارام الفنية وتفتح
١١ - ألف الشــــكل ويبني شــــاقًا. يكون أمرًا أن العاملني ميكن هذين

املجال. هذا لتنظيم ممكنة طريقة الثالث) (املرفق
التقين األساسي اهليكل  - ٦

زيادات إىل التكنولوجيا يف جمال احلادثة التطورات أدت - ٦١٥
األربعة التالية: باملجاالت الوكالة اإلحصائية قدرات يف عظيمة

مــــن عديــــد يف املوظفــــني متنــــاول كافــــة يف أصبحــــت ( ( أ
نسبيًا؛ ورخيصة حاسوبية قوية اإلحصائية معدات الوكاالت

أتيحت االســــتعمال، الســــهلة الربجميات تطبيقات بفضل (ب)
اإلحصائية الوظائف مــــن عدد على الســــيطرة املكاتب ملوظفي تلك
واملراجعة، واجلمع، االســــتبيانات، تصميم بني تتراوح اليت الرئيســــية
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املتاحة اجلاهزة املكونات رت يسَّ وقد والنشــــر. والتطبيق، والتبويب،
شــــيوع أسلوب ازداد كما داخليًا، التطبيقات برجمة عملية بســــهولة

املنظمة؛ داخل املكونات تلك استعمال إعادة
على البيانات الداخلــــي االطالع احلاســــويب الربط ــــر يسَّ (ج)
ذات اخلادمة العمالء/احلواســــيب بيئــــات والبيانــــات الفوقيــــة بفضل

راسخة؛ باتت اليت وهي البيئات املستويات املتعددة،
الوصول إمكانية للموظفني املعلومات تكنولوجيا أتاحت (د)
إجراء أتاح مما للمعلومات، اخلارجية املصادر إىل املناسب الوقت يف
كافة على أخرى مناسبة مهام وأداء العامة املعلومات األحباث ومجع

وحدها. العليا اإلدارة طريق عن وليس املنظمة، مستويات
شــــواغل نشــــأت تغيُّرات، ا من يتصل وما هلذه التغيُّرات ونتيجة

املعلومات. تكنولوجيا بيئة إدارة بصدد جديدة
اإلدارة تقــــوم أن ينبغي التطــــورات، هــــذه ضوء ٦١٦- علــــى

التالية: التقين بالوظائف األساسي باهليكل املكلَّفة
النحو على باملنظمة املعلومات اخلاص تكنولوجيا منوذج إدارة •

السابع؛ بالفصل ألف الفرع املبني يف
للوكالة؛ األساسي التقين اهليكل إدارة •

الباطــــن وإدارة من التعاقد أســــلوب اســــتعمال مدى حتديــــد •
البائعني؛ مع العالقة

الرأمسالية؛ املعدات الستبدال الالزمة اخلطط وضع •
املعلومات تكنولوجيا اســــتعمال ُطرق بشأن املشــــورة إسداء •

اإلحصائية. الوكالة برسالة للنهوض

التحليل وظيفة - ٧
حبيث تامًا، التحليل تغلغــــًال وظيفــــة أن تتغلغــــل بــــد ال -٦١٧
على يقع الوكالة أن إّال اإلحصائيــــة. الوكالة جماالت كافــــة تُــــؤدَّى يف
موظفيها على من املتعــــذر جيعل وهذا ثقيــــل، عبء تشــــغيلي كاهلهــــا
النهج اتباع املؤكــــد أن ومن الصــــرف. التحليل يف دائمــــًا االشــــتراك
أن إّال كل مكان، يف تشيع أن ينبغي ضرورة إزاء املشكالت التحليلي

خمتلفًا. مفهومًا السياق هذا يف للتحليل
ينبغي أن التحليلية األنشــــطة من هناك نوعان رئيســــيان -٦١٨
زيادة يســــتهدف حبث على أنه نصنفه أوهلما نوع ميكن أن نبحثهمــــا.
واالبتكار القياس، ألنشطة األساســــية املفاهيم وصقل العمليات كفاءة
التحليلي النشــــاط أما حد. أدىن إىل تقلــــل األخطاء اليت األســــاليب يف
يف ووضعها املحقَّقــــة، النتائج فحــــوى إدراك يســــتهدف فإنه اآلخــــر،
والعمليات وربطها باألحداث مفهومة؛ أو اقتصادية اجتماعية سياقات
احلال، املســــتعملني. وبطبيعة لدى عامة بصفة قيمتها وزيادة األخرى،
متثل العددية النتائج يف أو غموض أي قصور بشــــأن املرتدة التغذية فإن

التحليلي. النشاط هلذا فرعيًا ناجتًا

أساســـًا تتصل يف هـــذا الفـــرع الـــواردة التعليقـــات - ٦١٩
ينبغي التنظيم، ناحية ومن التحليلية. األنشـــطة الثانية من باملجموعة
النشـــاط يف هذا الضروري إجراء من إذا كان ما الوكالـــة تقـــرر أن
يف تركيزه الضروري من إذا كان أو مـــا املواضيعية اإلدارات كافـــة
الوكالة خيدم واحد جمال يف أو بأســـرها الوكالة ختدم واحـــدة إدارة
معًا النهجني هذين عناصـــر تدِمج الفعَّالة الوكالـــة أن بأســـرها. إّال

عامة. بصفة
املادة التالية: باملبادئ باالهتداء فاصل حد تصور وميكن - ٦٢٠
املســــوح نتائج (ال ســــيما اجلديدة النتائج إلصدار املصاحبة اإليضاحية
أمرها اإلدارة تتــــوىل تعقيدًا) األشــــد اإلحصائية األنشــــطة أو اجلاريــــة
من (اليت وحدها ُتطرح أن هلــــا يراد التحليلية اليت واملــــادة املواضيعيــــة؛
اإلسقاطات أحدث ضوء على الصحية املرافق على الطلب دراسة قبيل
ونزوعها بقاء الشــــركات الصغرية معدالت بني العالقة أو الدميغرافيــــة،
متفرغة إدارة جديــــدة) تتوالها إنتاج عمليات طريق عن االبتــــكار إىل

والدميغرايف. واالجتماعي االقتصادي التحليل على قادرة
املكلَّفة الوحــــدة فيه أن ُتقام ميكــــن الذي املوضع لعــــل -٦٢١
أو الكلي االقتصــــاد قبيــــل إحصاء من جمــــال مواضيعي هــــو بالتحليــــل
الوكالة. يف التحليلي االهتمــــام حســــب االجتماعي، وذلك اإلحصاء
كبري مكتب إىل الوظيفــــة هــــذه إســــناد يف آخر يتمثل بديــــل وهنــــاك

اإلحصائيني.
التخطيط - ٨

لنجــــاح الوكالــــة ضــــرورة أساســــية التخطيــــط ٦٢٢- يعتَــــرب
حججًا وتقدِّم أهــــداف، سلســــلة تقَترح الســــليمة واخلطة اإلحصائية.

املخصصة. املوارد كفاية مدى وتعلِّل تلبيتها، طريقة بشأن منطقية
خطة، وحتدد تنتج عملية بإنشاء التخطيط وظيفة ٦٢٣- تتعلق
التراجعات بشأن املشورة وتقدم التنفيذ، ذلك وترصد تنفيذها، شروط

والبدائل عند الضرورة.
التخطيط. إحدامها هي وظيفــــة لتنظيم طريقتان هنــــاك -٦٢٤
العملية ذه للقيام ختطيط، مكتب ختصيص ختطيط، أو موظف تعيــــني
هي األخرى والطريقة مواصلة اخلطة. يكون مسؤوًال عن سنويًا حبيث
خطة إلنتاج تعاوين جهد يف اإلسهام إىل اإلحصائية الوكالة إدارة دفع
عناصر الوكالة فيه كافة تشــــترك جهد بذل أن ومن الواضح متوازنة.
املمنوحة الدرجة تفوق وااللتزام والتأييــــد القبول بدرجة من ســــيحظى

املتخصص. للجهد
التخطيط. يف خاصــــة أمهية ذو عنصــــر الزمــــين ٦٢٥- اإلطــــار
واحدة؛ لسنة خطة على اإلمنائية اإلحصائية األنشطة تقتصر أّال وينبغي
يستشــــرف املستقبل وأّال واقعيًا التخطيط أن يكون ينبغي ذلك ورغم
التخطيطية االفتراضات موثوقية قلت الزمين اإلطار طال البعيد. فكلما
التوازن يتحقق وقد ســــليمًا. املوارد ختصيصًا الالزمة لضمان ختصيص

السنوات. ثالثي زمين إلطار ما خططنا وفقًا إذا بني االعتبارين
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والعمودية األفقية اآلليات - ٩
لآلليات تفصيليــــًا وصفــــًا اخلامــــس الفصــــل يتضمــــن -٦٢٦
العمودية اهلرميــــة بــــني التدرجات غــــري قليلة فروق وهنــــاك األفقيــــة.
اإلحصائية للوكالة اخلطــــي) (أو العمودي فاهليكل اللجان. وهيــــاكل
عليه منصوص وهو العامــــة؛ لإلدارة اهلرمي التدرج عامــــة بصفة يتبــــع
مناظرًا يكون ما وغالبًا للوكالة؛ م املنظِّ القانــــون يف كثرية حــــاالت يف
وملا اإلحصائية. للوكالــــة احلكومة رصدا الــــيت املالية للمخصصــــات
ضرورة رغم بسهولة، املمكن تغيريه من يكون فلن كذلك، كان األمر

التام. حتاشي التصلُّب

املؤلف هيكلها (أي اإلحصائية للوكالة األفقي اهليكل - ٦٢٧
واملواضيعية اإلداريـــة املشـــكالت حلل موجود خمصصـــة) مـــن جلان
لطبيعة ونظـــرًا الرمســـي للوكالـــة. اهليـــكل يف الكامنـــة واإلجرائيـــة
به حتظى وملا فض التضـــارب يف اللجان تلك ولفعاليـــة املشـــكالت،
(أي اهلوى، فإا عن املنـزَّهة للمشـــورة مصدرًا بوصفها من احترام
العمودي اهليكل يقوِّضه الذي بالتماســـك اإلحســـاس متنح اللجان)
يكون أن يقتضي الدوريـــن ذين اللجان قصـــد. وقيام دون أحيانـــًا
متامًا يســـتفيد كي املرونة شـــديدة اإلحصائية بالوكالة اللجان هيكل
للمشكالت بسرعة االســـتجابة يف ملوظفيها الشخصية من الســـجايا

نشأت. مىت

اخلارجي الدعم بناء - جيم
دون فعَّالة بصورة أية وكالة إحصائية تعمل أن ميكن ال -٦٢٨
زاد الصالت هذه َعُظَمت وكلما اخلارجية. من الصالت منتظم عــــون

املكتب. دعمها ملصداقية
جبهات حتديًا على اإلحصائية الوكالة تواجه أن ميكــــن -٦٢٩
املســــتعملون يطلب قد إذ املتنوعة. مجاهريها إىل املنتمني ِقَبل من خمتلفة
جودة النتائج بشــــأن وضمانات لطريقة حتديد األولويات؛ تفســــريًات

السياســــي)؛ التالعب وانعــــدام موضوعية أســــاليب اســــتعمال (مثــــل
اإلفرادية. السجالت وضمانات لسرِّية

املسائل سيما ال عليها، اإلجابة تصعب قد مسائل ٦٣٠- هذه
بدرجة الوكالة ويتعزز موقــــف األولويات. وترتيــــب باجلودة املتعلقــــة
خمتارة جمموعة اســــتعرضتها قد قراراا أن تبــــني أن أمكنهــــا إذا هائلــــة
عند اختاذ يف حسباا وضعت قد وأا ا غري العاملني من املعرفة غزيرة
وباملثل، املقتَرحة. التعديالت أو عليها املتفق التعديالت النهائي القــــرار
املختارة األســــاليب موضوعية بشــــأن الوكالة موقف يتعــــزز ميكــــن أن
قد املتاحني اخلرباء الفنيني أفضل أن أن تبيِّن أمكنها إذا توقيتها وُحسن

استعرضوها وأجازوها.
جملس العــــادة يف ُيَكلَّف بينمــــا فإنــــه األســــباب، هلــــذه -٦٣١
واألولويات للسياســــات دوري اســــتعراض بإجراء عليا جلنة أو أعلــــى
اهليئات مــــن شــــبكة أقام الــــوكاالت قد من جنــــد عــــددًا اإلحصائيــــة
وللسلطات للجمهور تتاح التكميلية. وتقارير هذه اهليئات االستشارية

عن الوكالة. املسؤولة احلكومية
اإلحصائية الوكالة الداعمة بأن تواجــــه التدابري تســــمح -٦٣٢
اآلليات كانت ممارســــة واليتها. ومهما عن اليت تنشــــأ كافة التحديات

يلي: ما وجود مبكان األمهية من املوجودة، فإن
سليم؛ قانوين أساس •

يأتون األمر (وطنيــــون ودوليون) يهمهم حمترمون أشــــخاص •
رمسية، غري أو رمسيــــة بصفة الوكالــــة وينضمون، خارج مــــن

اللجان؛ شبكات كأعضاء إىل
الباحث بوصفهــــا مســــؤولياا مع تتكافــــأ مجاهرييــــة منـزلــــة •

األمة. ولصاحل لصاحل احلكومة احلقائق عن الرئيسي
حبكمة، مواردها أا تدير الوكالة أن تبيِّن بد ال أخريًا، -٦٣٣
اإلحصائي املجتمع واجلمهور، وختــــدم احلكومــــة إعالم على وتــــداوم

وفعالية. بنـزاهة اهلامة الدويل، وُتبِلغ املعلومات

احلاشية

.Commission of European Communities, and others (United Nations publication, Sales No. E.94.XVII.4) ١٢٥
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مقدمة
اإلحصائي التنظيم من دليل هذه الطبعــــة الثاين من بالفصل هاء الفرع يغطــــي
دة. املحدَّ األمور بعض يتضمن كان وإن اإلحصائي، املبادئ العامــــة للقانون بعض
إدخال تريد اليت البلدان منها تســــتفيد أن ميكن حمدَّدة نصوصًا يقدِّم األول واملرفق
على وينبغي التشــــديد النوع. هذا موجود من قانون تعديل عام أو إحصائي قانون
إجباريًا يكون أن حال به بأي يقصد النموذجي“ ال اإلحصائي هــــذا ”القانون أن
الفعلي يف اإلحصائي القانون يتناوهلــــا اليت للمســــائل تصوير جمرد وهو إيعازيــــًا. أو

فعلية. إحصائية قوانني من نصوص عديدة استمدت خمتلفة؛ وقد بلدان
من نوعني ”منربالنــــد“، خيايل ُســــمِّي لبلد ُأِعد النمــــوذج، الــــذي ويتضمــــن

مها: العناصر،
قانون أي ينبغي معاجلتهــــا يف مبدئيــــة أمورًا تتنــــاول اليت املســــائل - ١
الصدد، هذا ويف مسيــــك). ببنط مطبوعة وعبارات بألفاظ إليهــــا (مشــــار إحصائي
اللجنة اعتمدا لإلحصاءات الرمسية“، الــــيت األساســــية ”املبادئ إىل أيضًا يشــــار
مباشــــرة تتصل ما غالبًا ١٩٩٤. وهذه املســــائل عام يف املتحدة لألمم اإلحصائيــــة

النّص. شروح ح توضِّ حسبما املبادئ، يف مبا ورد
حلول إىل ”بدائل“ ويشــــري عنوان االختيارية: أو البديلة العناصــــر - ٢
املذكورة املسائل يف املبيَّنة احللول من شــــأنًا أقل بالضرورة ليســــت ولكنها خمتلفة،
أحواله، حســــب كل صاحلة للبلدان بعيد حٍد إىل فهي ”اخليارات“، أما قبل. من

تتقبلها. قد ال أخرى بلدانًا ولكن البلدان لبعض صاحلة تكون قد أا أي

اإلحصائي منربالند قانون
(انظر األحكام العامة رئيسية، هي: فروع ثالثة من القانون يتألف مالحظة:
اإلحصائي بالنظام تتعلق بالفعاليات الرئيســــية اليت الثاين)، الفصل ،١ - هاء الفرع
مبا البيانات، ومجــــع اإلحصائية والعمليــــات وتفاعالــــا؛ ومســــؤولياا وأدوارهــــا
الثاين)؛ الفصل ،٦ - هاء (انظر الفرع إقليميــــًا الالمركزية للنظم أحكام ذلــــك يف
قوانني حتميها اليت املعلومات علــــى االطالع إمكانية ذلك يف مبا وســــرِّية البيانــــات،

الثاين). الفصل ،٤ - الفرع هاء (انظر أخرى

العامة األحكام  - ألف
أ التعاريف - ١

القانون: هذا يف
منربالند؛ إحصائيي كبري اإلحصائيني“ ”كبري تعين عبارة ( أ )

أو أي وكالة أو مكتب أو جملس أو إدارة أية ”إدارة“ لفظة تعــــين (ب)
من ألي تابعة وكالة أي أو منربالند أو حكومة منطقــــة حبكومــــة أخرى شــــعبة

احلكومتني؛
منربالند؛ وزراء جملس ”وزير“ عضو لفظة تعين (ج)

م ُيقدَّ أو ُيلَتَمس أو اعتباريًا طبيعيًا شــــخصًا ”املجيب“ لفظة تعين (د)
أو معلومات؛ تقرير أي القانون، ذا عمًال أنشطته، بشأن أو بشأنه

لنمربالند. اإلحصائي الوطين املجلس ”املجلس“ لفظة (هـ) تعين

اإلحصائيني كبري تعيني - ٢
جملس الــــوزارء، موظفًا علــــى توصية بناًء مجهوريــــة منربالند، يعيِّــــن رئيس
قابلة ســــنوات خبمس حمددة ملدة ليتوىل املنصب منربالند“ إحصائيي ”كبري بلقب

للتجديد.
اســــتقالله ضمان على يســــاعد دة حمدَّ اإلحصائيني لفترة كبري تعيني مالحظة:
أيضًا الفرع (انظــــر الرمسي اإلحصــــاء يف السياســــي التدخــــل وحيــــول دون املهــــين

أعاله). الثاين الفصل ،٤ - جيم

األول البديل
اإلحصائيني“. ”كبري يسمى منربالند موظفًا رئيس وزراء يعيِّن

الثاين البديل
اإلحصائيني“. ”كبري يسمى موظفًا منربالند برملان يعيِّن

البديل الثالث
الوطين، اإلحصائي املجلس توصيــــة بناًء على منربالند، مجهورية رئيــــس يعيِّــــن

اإلحصائيني“. ”كبري ُيسّمى موظفًا

خيار
”كبري يتصــــرف بوصفه لإلحصــــاء، وزيرًا منربالنــــد رئيــــس مجهورية يعيِّــــن

اإلحصائيني“.

اإلحصائيني دور كبري - ٣
اإلحصائيني: كبري إن

اإلحصائية بالربامــــج املتصلة املســــائل بشــــأن ُيســــدي املشــــورة ( ( أ
الغرض؛ لذلك اإلدارات مع تلك منربالند، ويتشاور إلدارات حكومة

وكيفية تبويبها، اإلحصائية، لألغراض البيانات مجع طريقة ويقرر (ب)
اإلحصاءات؛ نشر وكيفية وموعد

عمليات هذا القانون، ويراقب على إعمال بصفة عامة ويشــــرف (ج)
موظفيه؛ ه ويوجِّ لنمربالند، اإلحصائي اجلهاز

أو يســــمي اإلحصائية الدولية، االجتماعــــات يف منربالند وميثــــل (د)
بذلك. للقيام لنمربالند اإلحصائي باجلهاز موظف من أكثر أو موظفًا

لكبري التنســــيقي الــــدور املادة هــــذه يف الواردة األحــــكام تســــاند مالحظة:
وانظر [ب])؛ الفرعية (الفقرة املهين واســــتقالله [أ])؛ الفرعية (الفقرة اإلحصائيني
الدويل الرمسية“؛ ودوره لإلحصاءات األساسية ”املبادئ املعنون الثاين أيضًا املرفق
لإلحصاءات األساســــية ”املبادئ بـ املرفق الثــــاين من واملــــادة ١٠ ٩ املــــادة (انظــــر

الرمسية“).

لنمربالند اإلحصائي اجلهاز - ٤
مهامه تتمثل لنمربالند، اإلحصائي باسم اجلهاز ُيعرف إحصائي مكتب ُينشأ

فيما يلي:

وطين إحصاء لقانون املشروح النموذج األول- املرفق
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والصناعية باألنشــــطة التجارية املتصلة اإلحصائية املعلومات مجع ( أ )
الشــــعب، وحبالة العامة واألنشــــطة والبيئية واالقتصادية واالجتماعية واملاليــــة

ونشرها؛ وحتليلها هذه املعلومات تبويب وعلى
اإلحصائية، املعلومــــات مجع على إدارات احلكومة مــــع التعــــاون (ب)
تلك تبويب وعلى اإلدارات، تلك أنشطة من املســــتمدة اإلحصاءات فيها مبا

ونشرها؛ املعلومات
إدارات جتمعها املعلومات الــــيت ازدواج تفــــادي على التشــــجيع (ج)

احلكومة؛
االجتماعية وتطويــــر اإلحصاءات على تعزيز عامة بصفة العمــــل (د)
وعلى مناطقها، من منطقة وبكل ككل بنمربالند املتصلة املتكاملة واالقتصادية

اإلحصائيات. تلك تكامل الرامية إىل اخلطط تنسيق

السنوي والتقرير اجلدول الزمين وإصدار العمل، خطة - ٥
كبري يقــــدِّم جديدة، ماليــــة ســــنة كل بدء من أشــــهر ثالثــــة قبــــل ( ( أ
كافة تبيِّن املاليــــة املقبلة، للســــنة عمل خطة ب الوزراء جملس إىل اإلحصائيــــني
عن فضًال باخلطة، املشمولة واملنشورات الرئيســــية اإلحصائي اجلمع عمليات

ذا؛ املتصلة واإليرادات للنفقات تقديرات
ينشــــر كبري اإلحصائيني جدوًال جديدة، مالية ســــنة كل بداية (ب) يف

املالية؛ السنة تلك يف اجلديدة اإلحصائيات إصدار عمليات ألهم زمنيًا
م مالية، يقدِّ ســــنة كل لنهاية التاليــــة الثالثة األشــــهر غضــــون يف (ج)
اإلحصائي اجلهاز بصدد أنشــــطة تقريرًا ب الوزراء جملس اإلحصائيني إىل كبري

املنقضية. املالية السنة يف لنمربالند
مها جانبان اللتني واملســــاءلة، بالشــــفافية أساســــًا املادة هذه مالحظة: تتعلق
مسبقًا لإلصدارات الزمين اجلدول نشر أن إذ األساسية. املبادئ جوانب من هامان

اإلحصائية. النتائج السياسي يف التدخل أعاله) مينع [ب] الفرعية (الفقرة

الوطين اإلحصائي الس - ٦
يلي: فيما دوره يتمثل وطين إحصائي جملس ينشأ أ ) )

العمــــل خطــــط بشــــأن اإلحصائيــــني كبــــري إىل إســــداء املشــــورة ‘١’
جملس إىل العمل خطة عند تقــــدمي مشــــورته وتضاف اإلحصائي؛

الوزراء؛
اإلحصائيني إىل كبري يقدمه الــــذي الســــنوي التقرير على التعليق ‘٢’

التقرير؛ هذا إىل تعليقاته وتضاف الوزراء؛ جملس
إحصائية مسائل أية بشــــأن اإلحصائيني كبري إىل املشورة ’٣‘ إســــداء

أخرى؛
املجلس؛ اإلحصائيني كبري يرأس (ب)

سنة؛ كل األقل املجلس أربع مرات على جيتمع (ج)
خمصصة؛ استشارية وأفرقة فرعية ُينشئ جلانًا أن للمجلس (د)

مجاعات أهم ميثلــــون عضوًا، ١٥ عن يقــــل ال املجلس ما يضــــم (هـ)
شركات وجمتمع احلكومية اإلدارات سيما الرمسية، ال اإلحصاءات ُمستعملي

األكادميية؛ واألوساط األعمال
كبري توصيــــة علــــى بنــــاًء ج، الوزيــــر يعينهــــم املجلــــس أعضــــاء (و)

للتجديد؛ قابلة سنوات أربع عضويتهم مدة وتكون اإلحصائيني.
للمجلس. الوزير النظام الداخلي ُيقر (ز)

مع التواصل اإلحصائي يف الرئيســــي للمجلس الوطين الدور يتمثل مالحظة:
من ١ املادة (انظر الرمسيــــة مناســــبة اإلحصاءات مما ُيعزِّز مســــتعملي اإلحصاءات،
هناك كانت وملا الثاين). باملرفق الرمسية“، الواردة لإلحصاءات األساسية ”املبادئ

أعاله. ورد ملا بدائل أدناه ترد املجلس، خمتلفة عديدة إلنشاء مثل هذا طرق

البدائل
للرئيس؛ نائبًا اإلحصائيني كبري ويكون املجلس، الوزير يرأس أ ) )

عضوًا اإلحصائيني كبــــري ويكون مســــتقل، رئيس للمجلس يكون (ب)
منصبه؛ حبكم

أعاله؛ املذكور عن أو يزيد املجلس عدد أعضاء يقل قد (ج)
بإســــداء االكتفاء من (بدًال اإلحصائــــي خطة العمل املجلــــس ُيِقــــّر (د)

املشورة بشأا)؛
أمساء يقترح هو الذي (املجلس نفسه باالختيار للعضوية التزكية تتم (هـ)

املرشحني)؛
العضوية منح على النــــص ذلك (مثال العضوية على القانــــون ينص (و)
املستشــــارين ملجلس املركزي، وممثل للمصرف وممثــــل املالية، لــــوزارة ”ممثل لـــــ

ذلك.)؛ إىل وما االقتصاديني“
تقصر. العضوية أو تطول مدة (ز)

البيانات ومجع اإلحصائية العمليات - باء
جلمع العملية بالترتيبــــات أساســــًا يتعلق القانــــون مــــن اجلزء مالحظة: هــــذا
تكون قد اليت احلكومية مصادر البيانــــات إىل الوصول البيانــــات، مبا فيها إمكانيــــة
كما طريقة، بأكفــــأ اإلحصاءات مجع وينبغي باألغراض اإلحصائيــــة. صلــــة ذات
الثاين، املرفق أيضًا (انظــــر املجيبني كاهل على هلا ال داعي ُتلقــــى أعبــــاء أّال ينبغــــي

الرمسية“). لإلحصاءات األساسية ”املبادئ

اإلحصائيون املوظفون - ١
عدادين مندوبني أو يلزم مــــن قد ما يســــتخدم أن اإلحصائيني جيــــوز لكبري
ما للجهاز اإلحصائــــي لنمربالند جيمعــــوا لكي آخريــــن أشــــخاص أو وكالء أو
تتصل للصاحل العام مفيدة حمققة ومعلومات اإلحصائيني إحصاءات يعتــــربه كبري
وخالف واجتماعية واقتصادية ومالية وصناعية جتارية أنشــــطة من هو حيدده مبا
املندوبني واجبــــات حيــــدد اإلحصائيــــني هو الذي وكبري األنشــــطة؛ ذلــــك مــــن

األشخاص. من وخالفهم والوكالء والعدادين

خيارات

العموميون املوظفون
العموميني املوظفــــني من أيــــا هو، ُيقررها ملــــدد يســــتخدم، للوزيــــر أن جيــــوز
اإلحصائي للجهاز صالحية أيــــة ممارســــة أو أو مهمة واجب أي ألداء منربالنــــد يف
خبدماته االستعانة جتري من آخر؛ وكل قانون أي القانون أو مبوجب هذا لنمربالند
هذا مبوجب مســــتخدمًا هذا القانون، شــــخصًا مبوجب يعتــــرب، هــــذا النحو علــــى

القانون.
لديه اإلحصــــاء الرمسي عن سياســــيًا املســــؤول الوزير أن يعين مالحظــــة: هذا
اإلحصائي اجلهــــاز خارج من مدنية خدمــــة مبوظفي االســــتعانة له تتيح صالحيــــة
أخرى، أشــــياء يكون، ضمن أن ميكن وهذا إحصائية؛ مهامًا يؤّدوا لكي لنمربالند

للتعدادات. هامًا أمرًا
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التعاقدية اخلدمات
ألداء مبوجب عقود م اُملستعان األشخاص مجيع ُيعترب هذا القانون، ألغراض
األشخاص هؤالء وُمستخَدمو القانون ذا عمًال اإلحصائيني لكبري خاصة خدمات

اخلدمات. تلك أدائهم أثناء يف القانون هذا مبوجب ووكالؤهم ُمستخَدمني

اإلقليمية السلطات مع التعاون
تنص على اتفاقات مــــا حكومة منطقة مــــع يربم أن اإلحصائيني لكبــــري جيــــوز
لكافة بالنسبة سيما ال تفعيله، القانون أو تنفيذ هذا غرض يناسب يلزم أو توفري ما

منها: ألي أو التالية املسائل
ألي موظف ممنوحة صالحية أي مبمارســــة اإلقليميني املوظفني ) قيام ( أ

القانون؛ ذا عمًال واجب مفروض عليه أو بأداء أي القانون، عمًال ذا
هذا يقتضيه غرض ما جبمع إقليمي موظف أو إدارة إقليمية أي (ب) قيام

أخرى؛ معلومات أو إحصائية معلومات من القانون
اإلحصائيني كبري بتزويد إقليمــــي موظف أو إدارة إقليمية أي قيــــام (ج)

اإلحصائية. باملعلومات
ذا عمًال موظــــف ممنوحة ألي صالحيــــة أي ميارس إقليمــــي موظــــف وكل
ســــبيل على ذا القانون، عمًال موظف أي على مفروضًا واجبًا يؤدي أو القانون
تلك مبمارســــة خيتص فيما ســــيعتَبر، املادة، هذه مبوجب ُمربم اتفاق ألي اإلعمال

هذا القانون. مبوجب مستخَدمًا الواجب، أداء ذلك أو الصالحية
مع يتبادل بأن يقضي ُيربم مع حكومة منطقة ما اتفاقًا ولكبري اإلحصائيني أن

يلي: إليها، ما حييل أو للمنطقة، اإلحصائية الوكالة
معيَّنة؛ إحصائية حتريات أي على الردود ( أ )

هذا مبوجب املعلومات املجموعة معيَّنة مــــن فئات أي الــــردود على (ب)
القانون؛

الفقرتني يف إليها املشــــار الردود إىل تســــتند حتليالت تبويبات أو (ج) أية
(ب). أو (أ) الفرعينت

بصدد ال يســــري إّال املادة هذه أغراض خلدمة ما وأي اتفــــاق ُمربم مع منطقة
للمنطقة: الوكالة اإلحصائية

إحالتها، أو تبادهلا املراد املعلومات جلمع القانونية السلطة متلك اليت أ ) )
أو إمهال رفض بســــبب مقررة قانونية لعقوبات خاضع جميب باالتفاق، من عمًال

الوكالة؛ إىل املقدمة منه بسبب تزوير املعلومات أو للوكالة املعلومات تقدمي
ميُِنع نوع من معلومات أي عن اإلفصاح من القانون حبكم (ب) املمنوعة
كانت إذا عنه، اإلفصاح من ومستخدموه وموظفوه لنمربالند اإلحصائي اجلهاز

لنمربالند؛ اإلحصائي إىل اجلهاز ُقدمت قد املعلومات
حالة يف قانونية لعقوبات عرضة ومستخدموها موظفوها يكون (ج) اليت

(ب). الفرعية يف الفقرة املبيَّن معلومات من النوع أي إفشاء
من أي معلومات املجيبني أحد من لنمربالند اجلهاز اإلحصائي جيمع وعندمــــا
يرتبط إحصائية أية وكاالت أمساء إىل املجيب يقوم ذلك اجلهاز بتنبيه القبيل، هــــذا

القبيل. هذا من باتفاق معها كبري اإلحصائيني
اإلحصائية الوكالة بني والتعــــاون للتفاعل خمتلفة طرائق عدة هناك مالحظــــة:
اإلحصائية الوكالة لــــدى تكون البلدان، بعــــض ويف اإلقليمية. واهليئــــات الوطنيــــة
”النظام عادًة ُيسمى (هذا تامًا لســــيطرا خضوعًا إقليمية خاضعة مكاتب الوطنية
من جزًءا أخرى بلدان يف اإلقليميــــة اإلحصائية تعَترب املكاتب بينمــــا العمــــودي“)،
النظامني. هذين خليط من أيضًا يوجد (”النظام األفقي“). كما اإلقليمية احلكومة

يف واملركزية بني احلكومات اإلقليمية الصالت من أخرى أنواع توجد ذلك، ورغم
اهليكل االحتادي. ذات البلدان

املعلومات تقاسم - ٢
أو مؤسســــة بلدية أو إدارة أي مع ُيربم اتفاقًا أن لكبري اإلحصائيــــني جيــــوز

املجيبني. من أحد املجموعة املعلومات لتقاسم أخرى
ما يلي: على االتفاق هذا مثل وينص

اجلهاز ُتجمــــع لصاحل املعلومات بــــأن بإشــــعار، املجيب، إخطــــار أ ) )
احلال؛ يكون حسبما املؤسسة، واإلدارة أو لنمربالند اإلحصائي

على باعتراضه اإلحصائيــــني، كتابــــة، كبري أخطر املجيــــب مــــىت (ب)
أو مع اإلدارة تقامسها ميكن ال للمعلومات، اإلحصائي منربالند جهاز تقاســــم
تطلب بأن القانون، مبوجب املؤسســــة، أو مأذونًا لإلدارة يكن مل ما املؤسســــة

تلك املعلومات. تقدمي املجيب من
الرمسية“، ”املبادئ األساســــية لإلحصاءات من ٦ املادة أيضًا انظر مالحظة:

املرفق الثاين.

خيار

السجالت على االطالع
أو أي وثائق عــــن، مســــؤول أو علــــى، حارس بصفــــة معيّنــــًا كان مــــن كل
أعمال مؤسســــة أو شــــركة أو بلدي مكتب أي أو إدارة أي يف حمفوظة ســــجالت
هذا القانون مواضيع بشأن ُملَتمسة معلومات على منها احلصول وميكن منظمة أو
حق مينح عليه أن تصويبها، أو املعلومات تلك استكمال على تساعد معلومات أو
تلك على باحلصول اإلحصائيني كبري لــــه يأذن ملن الغرضني عليها هلذين االطــــالع

تصويبها. أو املعلومات تلك استكمال على باملساعدة املعلومات أو

القانونية غري أو الزائفة املعلومات - ٣
كل من: القانونية، فإن األعذار انعدمت مىت

على أي زائفة، إجابات تقدمي يتعمد أو اإلجابة، يهمل أو ) يرفض ( أ
مواضيع هذا بصــــدد ُملَتمســــة أي معلومات على للحصول ضروري ســــؤال
أو القانون هذا ُمستخَدم مبوجب شخص أي منه ا يطلبها متصلة أو القانون

مبوجبه؛ مستخَدمًا ُيعَترب
ملء يهمل أو يرفض أو معلومات، أي يهمل تقدمي يرفــــض أو (ب) أو
ويعتقد، وإعادا يعلم ما بقدر ملؤها، منه مطلوب استمارات جداول أو أي
زائفة أو معلومات متعمدًا يعطي أو القانون، ذا عمًال منه ُطِلب وكيفما مىت
لكل حالة ُيعّد، بالنسبة صور الغش، أخرى من صورة إىل أي أو يلجأ مضللة
جلرمية مرتكبًا مذنبًا الغش، أو الزائف الرد أو اإلمهال أو الرفض حاالت مــــن
أو ..... تتجاوز ال بغرامة الســــرعة، وجه على عليه، للحكم ُعرضة ويكون

العقوبتني. بكلتا أو ..... تتجاوز ال ملدة بالسجن

على الوثائق االطالع على املوافقة رفض - ٤
من: كل إن

أي وثائق أو عــــن، مســــؤول أو على، حارس بصفــــة كان معّينــــًا ( أ )
أعمال شركة أو مؤسسة أو بلدي مكتب أي أو إدارة أي يف حمفوظة سجالت
هذا مواضيع بشــــأن ُملَتمســــة معلومات على منها احلصول وميكن منظمة أو
تصويبها، أو املعلومات تلك على استكمال تساعد معلومات القانون، أو على
شــــخص أَذن له كبري ألي املعلومات على االطالع أمهل منح حق أو ورفض

بذلك؛ اإلحصائيني
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مستخَدم عرقلة أي شخص أخرى بصورة اســــتهدف تعّمد أو أو (ب)
ويكون جلرمية مرتكبًا ُيعــــّد مذنبًا هذا القانون مبقتضى أي واجب عنــــد أدائــــه
بالسجن ملدة أو تتجاوز ..... ال بغرامة السرعة، وجه على للحكم عليه، عرضة

تتجاوز ..... أو بكلتا العقوبتني. ال
الطريقــــة املُثلى يكــــون ال قد القانــــون اإلنفــــاذ بواســــطة أن رغــــم مالحظة:
الثاين)، الفصل ،٣ - هاء الفرع (انظر لإلحصاءات أساسية بيانات على للحصول
لألغراض البيانات مجــــع جتعل أحكامًا باإلحصاء القوانــــني املتعلقة معظم تتضمــــن

القانون. حبكم اإلحصائية

خيارات

للسلع ترميز نظام
رة منربالند واملصدَّ إىل للســــلع املســــتوردة نظام ترميز اإلحصائيني كبري ينشــــئ
اإلحصاءات تلــــك وتبويب الســــلع ذه تتعلق إحصاءات مجــــع يتســــىن لكي منها

ونشرها. وحتليلها

استمارات البيانات اإلحصائية
املأذون باحلصول الشخص إىل استمارة إرسال كبري اإلحصائيني يقرر أن ميكن
االستعانة من بدًال وذلك عليها، باحلصول القانون معلومات مبوجب هذا على منه
إىل باإلضافة أو القانون، هــــذا مبوجب اإلحصاءات جلمع مســــتخَدمني بوكالء أو
أســــئلة من ا ما على جييب االســــتمارة هذه إليه ُترَســــل وكل من م. االســــتعانة
على يقر، أن بعــــد لنمربالند اإلحصائي للجهــــاز واإلجابات يعيــــد االســــتمارة مث
يف املحدد املبيَّن يتجــــاوز التاريخ موعد ال يف وذلك األجوبة، بدقــــة صحيح، حنــــو
كبري اإلحصائيني ا يســــمح أن ميكن اليت يتجاوز املهلة ال موعد يف أو االســــتمارة

تقديره. حسب

الدخل ضريبة مبوجب قانون اإلقرارات املقدمة
القانون: هذا ألغراض

اإلحصائيني، له كبري يأذن أو ألي شخص لكبري اإلحصائيني، جيوز ‘١’
أية أو وثائق أو بيانات أو شــــهادات أو أية إقرارات ويقرأ يفتش أن
اإليرادات عن وزير بالنيابة احلصول عليهــــا جرى أخرى ســــجالت

الدخل؛ ضريبة لقانون إعماًال الوطنية
أو الشــــهادات اإلقرارات الوطنية على إتاحة اإليرادات وزير ’٢‘ يعمــــل
أو اإلحصائيني لكبري األخرى الســــجالت أو الوثائق أو أو البيانات

السجالت. على بالتفتيش اإلحصائيني كبري له يأَذن ملن

اجلمارك من الواردة إقرارات التصدير واالسترياد
إقرارات إرســــال على الوطنية وزير اإليرادات يعمــــل القانون، هذا ألغــــراض
لذلك، املســــتخَدمة النقل وســــائل وتفاصيل منها، والتصدير منربالند االســــترياد إىل

اإلحصائيني. كبري إىل

خيارات إضافية

السكانية التعدادات

شهر يف منربالند لســــكان تعدادًا لنمربالند اإلحصائي اجلهاز ُيجري ‘١’
عاشرة بعد ذلك؛ سنة كل يف مث جيريه .... سنة ....

مركز كل يف الســــكان َعّد تكفل بطريقة التعداد الســــكاين ُيجــــرى ‘٢’
تعداد سكاين. كل إجراء وقت تكوينه حسب يف منربالند، إداري

التعداد الزراعي
مث جيريه سنة .... يف منربالند تعدادًا لزراعة اإلحصائي لنمربالند اجلهاز ُيجري

ذلك. بعد عاشرة سنة كل يف

التعداد أسئلة
جيريه أي تعداد يف ه توجَّ اليت األسئلة منه، بأمر منربالند، مجهورية د رئيس حيدِّ

لنمربالند. اإلحصائي اجلهاز
قانون اإلحصاء العام؛ من جزًءا التعداد أنظمة تكون بعض البلدان يف مالحظة:

منفصل. لتشريع التعدادات ختضع أخرى بلدان ويف

البيانات سرِّية - جيم
الرئيسية أحد الشواغل متثل اإلفرادية البيانات ســــرِّية أن من الواضح مالحظة:
١١ (املادة اإلحصاء قانــــون يف عام حكم فباإلضافة إىل األساســــية“. ”املبادئ لـــــ
املوظفون اإلحصائيون (املادة يؤديه الذي الوظيفة تويل َقَسم يكون ما غالبًا أدناه)،

أيضًا. اإلحصائي القانون من جزًءا أدناه) ١٢

املعلومات إفشاء حظر - ١
اتفاق واردة يف شروط ألي املعلومات وفقًا إبالغ بغرض حيدث ما باستثناء
مبوجب هذا املقاضاة حيــــدث ألغراض ما هذا القانون، وباســــتثناء مبوجب مربم

املادة: هذه بأحكام رهنًا ولكن القانون
املعترب الشــــخص أو املســــتخدم خبالف شــــخص، ُيســــمح ألي ال ( أ )
إقرار بأن يفحص أي القانون، مبوجب هذا القســــم أقســــم الذي مســــتخَدمًا

القانون؛ هذا مبوجب ُقدِّم للتحدد إفرادي قابل
يفصح أن القانون هذا مبوجب القسم ألي شخص أقسم ميكن ال (ب)
متعّمدًا أو يتسبب هذا القانون مبوجب عليها احلصول جرى أية معلومات عن
بني اإلفصاح بالربط واقع من تسمح بطريقة وســــيلة، بأي عنها، اإلفصاح يف
أي أو حتديده ممكن منفرد شخص إقرار إفرادي وأي أي من املتأتية املعلومات

حتديدها. ممكن منفردة منظمة أو أعمال شركة

قسم الوظيفة - ٢
مستخَدمًا يعَترب أو شــــخص مســــتخَدم أي أو اإلحصائيني كبري يبدأ قبل أن
الرمسي اإلقرار ويوقِّع على التايل القسم يؤدي عمله، مهام القانون هذا مبوجب

التايل:
ســــأقوم، (بأنين) أنين رمسية، أنــــا، ..........، بصفة ُأِقــــّر) (أو أقســــم
لنمربالند اإلحصائي اجلهاز لدى كمســــتخَدم عملي مبهام وأمانة، بإخالص
يف املندرجة والتعليمات القواعــــد وكافة اإلحصاء قانــــون ملقتضيات طبقــــًا
النحو على صادر تفويض دون ُأعلن، أو أكشــــف لن (وبأنين) وأنين إطاره

عملي. حبكم علمي إىل ينمي أو شيء أمر أي ذلك، ألجل الواجب
لكبري خاصة خدمات ألداء عقد مبوجب به املســــتعان الشــــخص ومىت كان
موظفيه التنفيذيني يؤدّي كبري اعتباريًا، القانون شــــخصًا ذا عمًال اإلحصائيني
اخلاصة اخلدمات م ألداء املستعان اآلخرون ومستخَدموه ووكالؤه وموظفوه
من مهمة أية توليهم التايل، قبل الرمســــي اإلقرار على يوقعون التايل، أو القســــم

مبوجب العقد: الالزمة املهام
ســــأقوم، (بأنين) رمسية، أنين بصفة ،.......... أنــــا، (أو ُأِقــــّر) ُأقســــم
االعتباري) الشخص (اسم مبهام عملي كمســــتخَدم لدى وأمانة، بإخالص
اإلحصاء قانون ملقتضيــــات طبقًا .......د لتنفيذ باســــتخدامي فيمــــا خيتص
دون أقوم، (وبأنين) لن وأنين إطاره يف والتعليمات املندرجة القواعد وكافة
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أي إعالن أو هذا الصدد، بكشــــف يف الواجب على النحو تفويض صادر
فيه. املبيَّن النحو على استخدامي حبكم علمي ينمي إىل شيء أو أمر

خيارات
التالية، املعلومات عــــن أن يأذن باإلفصاح باألمــــر، اإلحصائيني، لكبري جيــــوز

الترتيب: حسب
بشأا، أو بشأنه، صدرت بشــــخص، أو منظمة، املتصلة املعلومات ( ( أ
املعنية املنظمة باألمر أو املعين الشــــخص عن على اإلفصاح صادرة موافقة كتابية

باألمر؛
الشركة مالك من صدرت بشأا أعمال بشــــركة املتصلة املعلومات (ب)

اإلفصاح؛ على كتابية موافقة احلاضر الوقت يف
قانون أي أو تشريعي قانون أي مبوجب للجمهور املتاحة (ج) املعلومات

آخر؛
العقلية، أو للصحة مؤسســــة أو مستشــــفى، بأي املتصلة املعلومات (د)
أو عام هـ أو مرفق االجتماعية، للرعاية مؤسســــة أو تربوية، مؤسســــة أو مكتبة،
تلك ربط تتيح بطريقة املرتبة املعلومات باستثناء أخرى مماثلة غري جتارية مؤسسة
ترعاه منفرد آخر أو أي شــــخص منفرد منفرد أو نزيل مريــــض بأي املعلومــــات

القبيل؛ هذا من مؤسسة
الشركات أو قائمة لفرادى املؤسسات أو شكل فهرس يف اليت (هـ) املعلومات

ا: الصلة حيث من كله، أو أو بعضه يلي، مما أيا تبيِّن شركات األعمال، اليت أو
وعناوينها؛ أمساؤها ‘١’

باألمور خيتــــص ــــا فيما االتصال تتيــــح الــــيت اهلواتــــف أرقــــام ’٢‘ أو
اإلحصائية؛

ختزا أو أو تنقلها جتهزهــــا أو تصنعها أو تنتجها الــــيت املنتجــــات أو ‘٣’
القيام يف أثناء تقدمهــــا، اليت اخلدمــــات تبيعهــــا، أو أو تشــــتريها أو

بعملها؛
األعمال أو شركات الشركات أو املؤسسات هذه كانت إذا أو ما ‘٤’
الذين األشــــخاص أو املســــتخَدمني ألعداد معيَّنة نطاقات حدود يف

العاملة. قواها يشكلون الذين أو م تستعني

املعلومات حصانة - ٣
إقرار أي يعَترب القانون، هذا مبوجب املقاضاة ألغراض االستخدام باستثناء
اإلقرار من وأي صورة القانون ذا عمًال لنمربالند اإلحصائي اجلهاز إىل مقدم

أية دعوى يف كأدلة ُتستعَمل ال اليت اُملحصنة املعلومات حكم حبوزة املجيب يف
كانت. مهما

بأمر من يقوم، بأن ُملَزمًا ليس القانون هذا مبوجب القسم أقســــم من وكل
أية دعوى بشــــهادة يف أخرى، باإلدالء أي هيئة أو قضائية هيئــــة أو أي حمكمــــة
احلصول جرى أي معلومات بصدد سجل وثيقة أو أو أي إقرار بتقدمي شفوية أو

القانون. هذا إعمال أثناء عليها

ية السرِّ املعلومات عن اإلفصاح - ٤
القانون: هذا مبوجب القسم أداء يقوم بعد شخص كل

أو غري مباشــــرة وبصورة عمــــدًا الكشــــف أو عمــــدًا باإلفصــــاح أ ) )
القيمة تؤثر يف أن وميكن العمل أثناء عليها َحُصل معلومات أي عن مباشــــرة
سلعة، أو ُمنَتج أي أو أخرى أية أوراق مالية أو سندات أو أسهم ألية السوقية

املعلومات؛ هذه تلقي مثل القانون هذا مبوجب له حيق ال شخص ألي
بغرض (أ) الفرعية الفقــــرة يف معلومــــات ُمبيَّنة باســــتعمال أي أو (ب)
أو ُمنَتج أي أو أخرى مالية أوراق أية أو ســــندات أســــهم أو أي املضاربة على

سلعة؛
بغرامة عاجلة، عليــــه، بصورة للحكم عرضة ويكون جلرمية مرتكبًا مذنبــــًا ُيَعــــد

بكلتا العقوبتني. أو ...... ال تتجاوز ملدة بالسجن أو ،...... تتجاوز ال

خياران

لنمربالند اإلحصائي باجلهاز ُمستخَدم شخصية انتحال
من: كل

بغرض لنمربالند اإلحصائــــي باجلهــــاز ُمســــتخَدم شــــخصية ينتحل ‘١’
شخص؛ أي على معلومات من احلصول

خيوهلا اليت الســــلطة مبوجب حتريات جيري وكأنــــه يصوِّر نفســــه أو ‘٢’
اإلحصائي لنمربالند أو باجلهاز يكون موظفًا ال بينما القانون هــــذا

له؛ وكيًال أو لديه ُمستخَدمًا
بغرامة وجه الســــرعة، على عليه، للحكم عرضة ويكون جلرمية مرتكبًا مذنبًا يُعــــد

بكلتا العقوبتني. أو أشهر، ستة ال تتجاوز ملدة بالسجن أو ....... تتجاوز ال

الغرامة عقوبة
منربالند، حــــق حكومة من هي القانون ذا عمًال املفروضــــة الغرامات كافــــة

العام. إىل احلارس د وُتسدَّ

الدليل. من هذا الثاين ١، الفصل - هاء الفرع انظر أيضًا أ

الوزير أو الربملان أو إىل رئيس اجلمهوريــــة مقتضى احلــــال، حســــب يقدمها، أو ب

اإلحصاء. عن مسؤوًال سياسيًا املُسمِّي
اإلحصاء. عن سياسيًا الوزير املسؤول ج

تنفيذها. املتعيَّن له املهام ختضع الذي العقد إىل إشارة د

يشـــغِّل أو ميتلك اعتباري طبيعي أو العام“ أي شـــخص مصطلح ”املرفق هـ يعين

توزيع أو بنقل يقوم أنابيب، أو خط بواســـطة النفطية املنتجات لتوريد مشـــروعًا يدير أو
مياه املجاري؛ أو القمامة وتصريف جبمع يقوم أو أو املاء؛ الصلب أو الكهربـــاء أو الغـــاز
للمواصالت أي شبكة إبالغها بواسطة أو استقباهلا أو بثها أو بإرسال املعلومات يقوم أو

الربيدية. اخلدمات يقدم أو والالسلكية؛ السلكية

احلواشي
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الفترة يف نيويورك يف املعقودة االستثنائية دورا يف اإلحصائية اللجنة اعتمدت
الرمسية، لإلحصــــاءات األساســــية املبادئ ١٩٩٤ نيســــان/أبريل ١٤ إىل ١١ مــــن
أدَرَجت وإن جيــــم (٤٧)، ألوروبا االقتصادية اللجنة يف مقــــرر الواردة بصيغتهــــا
واملبادئ، الديباجة يتضمــــن التقرير* من مقتطف أدنــــاه ويرد منقَّحة. ديباجــــة ــــا

املعتمدة. بالصيغة

الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ
اإلحصائية، اللجنة إن

للتنمية يف الزم أســــاس الرمسية اإلحصائية املعلومات أن اعتبارهــــا يف تضــــع إذ
والتجاري املعريف وللتبادل والبيئيــــة، واالجتماعية والدميغرافية املياديــــن االقتصادية

العامل وشعوبه، دول بني
الرمسية مســــألة املعلومات اإلحصائية اجلمهور يف ثقة أن اعتبارها يف تضع وإذ
ل تشكِّ اليت األساسية القيم واملبادئ احترام على حد بعيد إىل تتوقف وأا جوهرية،

أفراده، حقوق ذاته واحترام إىل فهم أي جمتمع يسعى لب
املعلومات جودة الرمسية، وبالتايل اإلحصاءات جودة أن اعتبارها يف تضع وإذ
املواطنني بتعــــاون بعيد حــــد ترن إىل واجلمهــــور واالقتصــــاد للحكومــــة املتاحــــة
املوثوقة املالئمة البيانات توفري أجل من اآلخرين االقتصادية واملجيبني واملؤسسات
اإلحصاءات ُمستعملي بني وبالتعاون الالزمة، اإلحصائي التبويب لعمليات املطلوبة

املستعملني؛ احتياجات تلبية ومنتجيها دف
النشــــطة احلكومية احلكومية وغري املنظمــــات تبذهلا باجلهــــود اليت ــــر تذكِّ وإذ
بني فيما املقارنات لتســــهيل معايري ومفاهيم وضع أجل من اإلحصائــــي املجــــال يف

البلدان،
املهنة، آداب الدويل بشأن املعهد اإلحصائي بإعالن أيضًا ر تذكِّ وإذ

اللجنة اعتمدته الــــذي ،(٤٧) جيم القرار بأن القائل رأيهــــا عن أعربت وقــــد
عاملية، بأمهية يتسم ،١٩٩٢ نيسان/أبريل ١٥ يف االقتصادية ألوروبا

جلنة كلفتــــه الــــذي اإلحصائيــــني، للخــــرباء العامــــل الفريــــق أن تالحــــظ وإذ
اهلادئ املحيط ومنطقة آلســــيا واالجتماعية االقتصادية للجنة التابعــــة اإلحصــــاءات
املعقودة الثامنة دورته يف املبــدأ، من حيث وافق قد األساسية“، ”املبادئ بدراســــة
اللجنة وضعتها الــــيت الصيغة على ،١٩٩٣ الثاين/نوفمــــرب تشــــرين يف بانكــــوك يف

الدول، على مجيع منطبقة املبادئ تلك أن وأكد ألوروبا، االقتصادية

والدميغرافيني واإلحصائيني املشــــترك للمخططــــني املؤمتر أن أيضًا تالحظ وإذ
،١٩٩٤ يف آذار/مارس أبابا أديس يف املعقودة الثامنة دورته يف رأى، قــــد األفارقــــة

عاملية، بأمهية تتسم الرمسية“ لإلحصاءات األساسية ”املبادئ أن
الرمسية: لإلحصاءات املبادئ تعتمد هذه

اإلعالمي النظــــام يف غىن عنه عنصــــر ال الرمسيــــة اإلحصــــاءات إن - ١
بيانات عن من واجلمهور واالقتصــــاد للحكومة تقدمه مبــــا دميقراطي، جمتمــــع ألي
تقوم أن يتعني ذلك، ولتحقيق والبيئية. واالجتماعية والدميغرافية االقتصادية احلالــــة
اإلحصائية من البيانات العملية ما تثبت فائدته بتبويب الرمسية اإلحصائية الوكاالت

العمومية. املعلومات يف حبقهم وفاًء بتجرُّد، للمواطنني وتوفريه

الوكاالت تقوم أن يلزم الرمسية، اإلحصاءات يف الثقة حفاظًا على - ٢
واآلداب العلميــــة املبــــادئ دقيقة، تشــــمل مهنيــــة العتبــــارات وفقــــًا اإلحصائيــــة،
وجتهيزها وختزينها اإلحصائية البيانــــات جلمع وإجراءات أســــاليب بتحديد املهنية،

وعرضها.

اإلحصائية الــــوكاالت تقــــوم البيانات، تفســــري لســــالمة تيســــريًا - ٣
واألســــاليب اإلحصاءات مبصادر املتعلقة العلمية للمعايري وفقــــًا املعلومات بعــــرض

اإلحصائية. واإلجراءات

استعمال أو خاطئ أي تفســــري تعلِّق على أن للوكاالت اإلحصائية - ٤
لإلحصاءات. سليم غري

كان، مصدر أي لألغراض اإلحصائية من البيانات استخالص جيوز - ٥
أن اإلحصائية للوكاالت وينبغي اإلدارية. السجالت أو اإلحصائية املســــوح سواء
على الواقع والعبء والتكاليف التوقيــــت وحســــن اجلودة مراعاة مع املصدر ختتــــار

املجيبني. كاهل

جتمعها اليت اإلفراديــــة البيانات علــــى التامة إضفاء الســــرِّية يتعــــني - ٦
أو طبيعيني بأشــــخاص تعلقت اإلحصاءات، ســــواء إلعداد اإلحصائية الــــوكاالت

اإلحصائية. األغراض يف قصرًا ويتعني استخدامها اعتباريني،

النظم تعمل مبوجبها اليت والتدابري واألنظمة املأل القوانني على تعَلن - ٧
اإلحصائية.

ضروري أمر البلــــدان داخل اإلحصائيــــة الوكاالت بــــني التنســــيق - ٨
اإلحصائي. النظام يف لتحقيق االتساق والكفاءة

البلدان باستخدام املفاهيم من بلد كل اإلحصائية يف الوكاالت قيام - ٩
مجيع على وكفاءا اإلحصائية النظم اتساق يعزز الدولية واألســــاليب والتصنيفات

الرمسية. املستويات

يســــهم يف اإلحصاء جمال يف األطــــراف واملتعدد الثنائــــي - التعــــاون ١٠
مجيع البلدان. يف الرمسية اإلحصاءات حتسني نظم

املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية الثاين - املرفق

اخلامس. الفصل ،(E/1994/29) ٩ رقم امللحق ،١٩٩٤ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الوثائق الرمسية *



١١٨

أهم تصوِّر  شكًال عشر اثين من مؤلفة خمتارة طائفة الثالث املرفق يعرض
األشكال وهذه  العادي.  املركزي اإلحصائي املكتب ا يضطلع اليت الوظائف 
التدرج عالقات وليس املعلومات تدفق  متثل  واألسهم تنظيمية. خرائط  ليست
حبيث حدة مكتب على على ظروف كل كثريًا تتوقف أا ُيعتَقد وتلك اهلرمي.

هذا. دليلنا يف دليل مثل عرضها ميكن ال
أنشطة جمموعة تربط اليت املعلوماتية التدفقات بني خمتلف التفرقة جرت وقد
والسياسات للتوجيهات تدفقًا التدفق ميثل احلاالت، بعض ويف أخرى. مبجموعة
باستعمال عادة  ُتبيَّن النوع هذا  من اليت والتدفقات واملشورة. الفوقية والبيانات
سواء البيانات، تدفقات  عادة  تصور فإا  املتوسطة، األسهم أما غليظة. أسهم
حنيلة املرتدة بأسهم سوداء التغذية تدفقات وُتبيَّن جمهَّزة. أو خامًا بيانات كانت

ومصدرها نوعية التدفقات شكل كل أسفل النص املرفق يبيِّن أن ويفَتَرض جدًا.
األشكال تلك يف ُتعرض  مل فإا  أخرى، تدفقات هناك أن ورغم ومقصدها. 

تبسيطًا للمادة.
املنظمات كافة أن الدليل. أوهلا هذا يطرحها ثالثة مواضيع األشكال ح وتوضِّ
كافة أن وثانيها البيانات. لتجهيز مترابطة قة منسَّ ُنظمًا متثل جناحها حيتمل اليت
ضرورة وثالثها املرتدة. للتغذية حلقات لديها تنجح أن ميكن اليت املنظمات
أي هنا يرد وال  والبحث. التحليل بوظيفة  اإلحصائية  املنظمات كافة اضطالع
حيدِّدون والذين ماذا. على يشرف من حتديد هلوية أو أي النسبية لألحجام ذكر
هم ظروفهم مع النماذج تتالءم لكي األشكال يف املبيَّنة  النماذج تنفيذ طريقة 

فرادى. املديرون

اإلحصائي وظائف املكتب لتنظيم متثل الطرق املمكنة األشكال اليت  - الثالث املرفق



١١٩

توفرياملعايريوحتديد
ب وتطبيقها

األسالي

املنظمةامليدانية
منظمة مواضيعية، وصالت
متخصصةمع املستعملني

واملجيبني،وتكاملالبيانات

تعميمالبيانات،وتقدمي
الدعمللمستعملني

السوقيات،وتوفري
الدعم التقين

باإلحصائي
جمالاملكت

جمالاملستعملـــني
جمالاملجيبني

فلوكالةإحصائية
جمملالوظائ

 ١
-

ف
الشكلأل
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باملعينبإدارةاملوارداملاليةوالبشريةتوجيهاتالسياسةالعامةوُأطرالعمل القانونيةللمجاالتاملواضيعية. وهذا يشريإليه سهمانغليظان. وداخل
كبرياإلحصائينيواملكت

ب
يفهذاالرسم البيايناملُنمط،يقدممكت

حتيلبدورها املعلوماتاملتجمعةإىلاملجال املعينبتقديراتاالقتصادالكلي.وكافةاملجاالت تقدم املعلوماتاملتجمعةإىل
املجاالت املواضيعية،تقدماملنظمةامليدانيةالبياناتاخلاملإلدارات املواضيعيةالرئيسية،اليت

كبرياإلحصائيني.
ب

التعميم،املمثل بأسهممتوسطة.وميثلالتعميمواملجاالتاملواضيعيةاملوردينالرئيسينياللذين يقدمانالتغذيةاملرتدة إىلمكت

تعميمالبيانات،والعالقاتمعالعمالء،والتبويبات اخلاصة

إدارةاملوارد
املاليةوالبشرية

إحصاءات
االقتصادالكلي

إحصاءات
االقتصاداجلزئي

اإلحصاءات
االجتماعيةواملؤسسية
وإحصاءاتاألسر

املعيشية

التصنيفاتواملعايري
ب

واألسالي
اإلحصائية

إدارةاحلاسوب
الكبري،وتقدميالدعم
للتجهيزاتاملادية،

وحتليلالنظم،وإدارة
االتصاالت

املنظمةامليدانية،ومجعالبيانات، والعالقاتمعاملجيبني

كبرياإلحصائيني
ب

مكت

فالداخلية
بإحصائي:الوظائ

اهليكلالتخطيطي ملكت
٢

-
ف

الشكلأل



١٢١

كبرياإلحصائيني
ب

مكت

املستشارالقانوين

ف املعينباالتصال
املوظ

بالصحافة

ِّق العالقاتالدولية منس

ف املعينباالتصال
املوظ

باحلكومة

مديرو الربامجالفنية

املوارد البشرية

اإلدارةاملالية

فاملعينباالتصال
ب، وهوعلىاتصالوثيقوصلةمباشرةباملستشارالقانوين،واملوظ

يفاملكت
كافة املنظمات

ب كبرياإلحصائينياملشورة والتغذيةاملرتدة(السهم النحيل) من
يتلقىمكت

ببواسطة
كبرياإلحصائينياملكت

ف،بينمايدير
بالسياساتالعامةوالتوجيهاتلكافةاألطرا

فاملعين باالتصالباحلكومة.ويصدراملكت
بالصحافة،ومنسقالعالقات الدولية،واملوظ

مستشاريهاملعنينيبإدارةاملوارداملاليةواملوارد البشرية.

كبرياإلحصائيني
ب

فمكت
وظائ

٣
-

ف
الشكلأل



١٢٢

فإدارةمكلفةبالتعميمواالتصال باملستعملني
وظائ

٤
-

ف
الشكلأل

تطويراملنتجات

االتصــــال
املواضيعي

العمليات والدعم السوقي،
والطباعةوالتجليد،والتخزين،
شؤون االشتراكات،

وإدارة
وتصديرالربيد،وما إىلذلك

التسويـــقوتقـــدميالدعم
للمستعملني،وماإىلذلك

حتديد أسعاراملنتجاتواخلدمات،وإدارةاملكتبة،والتبادل

سهمذورأسني.ويتلقىحتديد األسعارتغذيةمرتدة(سهم أسود حنيل)منتوزيعاملنشورات.أمابالنسبة للباقي،
صلةتفاعلبنيتنميةاملنتجات واملواضيع،وهذهالصلةيبينها جزئيًا

هناك
حتكمهالتوجيهات:إذأنالعمالءيبلغونالعملياتوالسوقياتمباينبغيعملهوبالطريقة اليتينبغياتباعهالتحقيقذلك.

فإناألمر



١٢٣

االتصالباإلدارات
احلكوميةاألخرى

املراجعة األساسيةللتحريات
املباشرةوللسجالتاإلدارية

شركاتاألعمال،مبا
مسوح

يفذلكاملسوحاليت ُتجرىلتحديد
ألسعاراالستهالك

الرقمالقياسي
صبأسعار

(مثال ذلكاجلزءاخلا
التجزئة يفالرقمالقياسي)

يف ذلك
مسوحاألسراملعيشية،مبا

جترىلقياساألرقام
املسوحاليت

ألسعاراالستهالك(مثال
القياسية

ذلكالقيماإلجيارية)

مجعالبيانات،والتغذيةاملرتدةبشأنمالءمةأطراملعاينة،واالنطباعات املستمدةمنوجهةنظراملجيبني
ب

األحباثاليت تتناولأسالي

حتالإىلاملجاالت
فاملجيبني،مث

صفو
بواملزاجالسائد يف

يزوداملجيبوناملنظمةامليدانيةبالبياناتاخلام،اليتُتراجعقبلتسليمهاإىلاملجاالتالربناجمية.وجترىأحباثعلى األسالي
يفأطروتفاصيلاملسوح.

إلجراءتغيريات
الربناجمية

جمالاملجيبني
(األســـــراملعيشيــــة،
وشركاتاألعمال،

واملؤسسات)

الربامجالفنيةللوكالة
اإلحصائية

تاإلدارية
مجعالسجال

فمنظمةميدانية،مبافيهاالقدرةعلى
وظائ

٥
-

ف
الشكلأل



١٢٤

إحصاءات
االقتصادالكلي،

واحلساباتاالجتماعية،
وماإىل ذلك

إدارة األحباث

إحصاءات
االقتصاداجلزئي

اإلحصاءات
االجتماعيةواملؤسسية

إحصاءات
سوقالعمل

اإلحصاءات
األخرى

التعميم،
وتقدمي الدعم
للمستعملني،
وماإىل ذلك

َّمإىلأربعةأفرقة حبثييساعد علىتقييماإلحصاءاتاألساسية.وذلكالفرعمقس
حبساباتاالقتصادالكلي(واحلساباتاالجتماعية)يوجدفرع

فة بـموازاةاإلدارةاملكلَّ
رئيسية،وهذاالتقسيمقائمأساسًاعلىمصدرالبياناتاخلام.والتغذيةاملرتدةمستمدةمن االتصاالتمعاملستعملني،ومستمدة، بقدرمايتعلقاألمرباإلداراتاملسؤولة

حساباتاالقتصادالكلي.
عناإلحصاءاتاألساسية،من

بإحصائي
فومواضيعاملجال الربناجمي ملكت

وظائ
٦

-
ف

الشكلأل



١٢٥

تالصناعة:الفئةاألوىل
الزراعةإحصاءا

التعدين

الصناعةالتحويلية

النقل

تكنولوجيااملعلومات

ت الصناعة:الفئة الثانية
التجارةإحصاءا

التأمنيوالتمويل

اخلدمات الشخصية

التشييد

تاالقتصادية األساسيةالشاملةلالقتصادبأسره
اإلحصاءا

االجتارالدويلبالسلع(الصادراتوالواردات)

أسعاراالستهالك،وأسعاراإلنتاج

اإلنفاقعلىاآلالت واملعدات

ت االقتصادية
بموضوعاملجالالربناجمي املعين باإلحصاءا

حس
تقسيمممكن

 ٧
-

ف
الشكلأل



١٢٦

حتليلاملسوحاالجتماعية
األحباث:اإلسقاطاتالدميغرافية،واألموراملتصلةبالصحةوالتعليم،ونتائج

(مثالذلكالفقر،وإمكانيةاحلصولعلىاخلدماتاالجتماعية،وماإىلذلك)

جتمعهااإلدارتانوتقدمإليهاالتغذية
حبثية تطلععلىاإلحصاءاتاألساسيةاليت

نظرًا النعدامإطارتكامليُيضارعاحلساباتالقومية،فإن هذا املجالتلزمهقدرة
املرتدةاملستمدةمن حتليالا.

إنفاقاألسرة،
ودخلاألسرة،

واملسوحاالجتماعية
ض،

الكليةاألغرا
وماإىل ذلك

الصحة،والتعليم،
والرعايةاالجتماعية،
والثقافة، والرياضة،

والعدالة،
وماإىل ذلك

تاملؤسسية
تاألسراملعيشيةواإلحصاءا

قائمةباملواضيع يفإدارةمعنيةبإحصاءا
 ٨

-
ف

تاملؤسسيةالشكلأل
اإلحصاءا

املسوحاخلاصةلألسراملعيشية



١٢٧

بعلىاأليديالعاملة:
الطل

يف
ف

مسحالوظائ
شركاتاألعمال

كافة
واملؤسسات

أحباثتتناولالعالقةبني
ب؛

ضوالطل
العر

واالقتصادالرمادي؛
والتدفقاتالداخلة
سوقالعمل

إىل
واخلارجةمنه

ض مناأليديالعاملة:
املعرو

مسحلألسراملعيشية
يتناول السكان
والقوىالعاملة

املســـوح اخلاصــة،
ف الشاغرة

الوظائ
مثًال

سوقالعمل.
حالة

ثالذييتناول
جمالالبح

ف الشاغرةإىل
ب والوظائ

ضوالطل
تنتميالقياساتاملستقلةاليتتتناولالعر

حتليليممكن لإلدارة املعنية بسوقالعمل
هيكل

٩
-

ف
الشكلأل
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ت االقتصادالكلي
إلدارةمكلفةبإحصاءا

هيكلممكن
١٠

-
ف

الشكلأل

جدولاملدخالت
واملخرجات،
س

ووضعأس
املقارنةالسنوية

احلسابات القومية
الفصلية

ميزاناملدفوعات
حسابات

تدفقاألموال

األحباثوالعملياتاحلسابيةاخلاصة
فذلك.

صالتضخم؛وتقديراتاإلنتاجية؛وحساباتالطاقةالرأمسالية؛وخال
تكامل احلسابات؛واحلساباتالفرعية؛ ودراساتامتصا

جهودهالتحقيقالتكاملبنيالبيانات املالية والبياناتالفعلية.
فإدارةاألحباثأساسًابشؤونالتكامل؛وهيأفضلَمنيزوداملجاالتاملشتِركةاألربعةبنتائج

تكل

تالقومية
احلسابا

ت املالية
تواحلسابا

تاملدفوعا
حسابا



١٢٩

ب اإلحصائية،
ثوتوفرياألسالي

حب
والعينات،وتقديراألخطاء،وحتليل

السالسلالزمنية،وماإىلذلك

إلدارة مسؤولة عناهليكلاألساسياإلحصائي
هيكل ممكن

١١
-

ف
الشكلأل

استحداثوتوفرياملعايري
والتصنيفاتواملسميات

حراسةوصيانة
شركاتاألعمال

ُأطرمعاينة
واألسراملعيشية

أحباثتتناولاحلماية
مناإلفصاح

أحباثتتناول
تصميماالستبيانات،
باالستخبار،

وأسالي
وماإىل ذلك

يف هذاالرسمالبياين.
َّنة كافةاألنشطةاملبي

ِّنةتتوافربفضل إلجراءمسوحناجحةبالعي
املعلوماتالالزمة



١٣٠

فميكنأنتضطلع اإدارةمعنيةباهليكل األساسيالتقينلوكالةإحصائية
وظائ

١٢
-

ف
الشكلأل

حتليلالنظم؛
واستحداثبرجمياتالتطبيـــق؛

وإدارةالشبكةاملحلية؛
وصيانةالنظم

إدارةاحلاســوبالرئيسي؛واألمن،
وإدارةاملحفوظات؛
واألمناإللكتروين؛

وحراسة وإدارة
كافةمعدات االتصاالتواملعلوماتية

تقييمالتجهيزاتاملادية؛
وشراءالتجهيزاتاملادية

أحباثالربجمياتوتقييمها

يفاملشتريات.
يغذي استحداثالربجمياتإدارةالتجهيزاتاملاديةوتقييمالتجهيزاتاملادية؛وتتابعالربجمياتاالبتكارالتكنولوجيوتتحكم
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